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Beknopte handleiding Mailchimp 

 

 
Mailchimp is een online programma om gemakkelijk en snel nieuwsbrieven te maken. Het duurt niet 
lang om dit onder de knie te krijgen. In deze beknopte handleiding zal ik de basis uitleggen; meer is 
eigenlijk ook niet nodig!  
 
Om te beginnen gaan we naar www.mailchimp.com en klikken we rechtsboven op ‘Sign up free’.  
Vul jullie emailadres in en maak een gebruiker met wachtwoord aan. Vervolgens doorloop je alle 
stappen totdat het geactiveerd is. Nu kan je inloggen. 
 
Security mag je overslaan. Bovenin staan de belangrijkste knoppen, maar eigenlijk gebruik je alleen 
‘Campaigns’, soms ‘Lists’ en na het verzenden ‘Reports’. 
 

 
 

 

Campaigns:  alle nieuwsbrieven die je gemaakt hebt 
Templates:  ingewikkelder stukje om nieuwsbrief lay-out anders te maken 
Lists:   alle abonnees op jouw nieuwsbrief 
Reports:  het verslag over de nieuwsbrief, hoe vaak hij is geopend en waar werd op geklikt 
Automation:  gebruiken we niet 
 
 
In grote lijnen werkt Mailchimp als volgt: 
 

1. Je maakt een nieuwe campaign van een oude kopie 
2. Je past alle gegevens, titel etc, aan 
3. Je maakt de nieuwsbrief met teksten en foto’s 
4. Daarna ga je hem verzenden aan jouw list 
5. Eenmaal verzonden kan je het report bekijken 

 
 
 
 
 
Op de volgende pagina’s leg ik uit hoe je een ‘List’ werkt en hoe je een nieuwsbrief kan maken en 
verzenden. Vervolgens leg ik uit wat je na de tijd kunt bekijken in ‘Reports’.  
 
 
 

 

http://www.mailchimp.com/
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Lists 
 
Als we klikken op ‘Lists’ dien je eerst een nieuwe maillijst aan te maken door rechts te klikken op 
‘Create List’. 
Vul hier de naam in van de emaillijst, jullie emailadres en de naam van jullie initiatief. Daarnaast een 
kleine regel die uitlegt waarom personen in deze lijst staan. 
Controleer de overige instellingen en klik daarna op ‘Save’. Gefeliciteerd, je emaillijst is aangemaakt! 
 
 

 
 

 
 

Je komt in het overzicht van de lijst en kunt daar handmatig emailadressen toevoegen: 
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Vul hier de gegevens in van iemand die je wilt toevoegen, doe dit echter alleen als iemand 
toestemming heeft gegeven; niemand zit op ongevraagde ‘spam’ te wachten  
 
Alle overige opties binnen de ‘Lists’ gebruiken we niet. Dit staat al ingesteld of is niet nodig. 
 
Wanneer iemand zich abonneert op jouw nieuwsbrief, komt deze in de Lists te staan. Dit is ook 
handig om te controleren of aanmeldingen goed verlopen en om te kijken wie zoal lid is. 

Aanmelden  
Om geïnteresseerden zich te laten abonneren op jouw nieuwsbrief dienen we een ‘Signup Form’ te 
maken. Het makkelijkste is om een ‘Signup Form’ te maken die een URL aanmaakt die je vervolgens 
op je website kunt zetten of kunt delen op Facebook. Wanneer mensen dat aanklikken worden ze 
doorverwezen naar een Mailchimp formulier waar ze zich kunnen opgeven. 
Hoe doen we dit? 
 

1. Klik op ‘Signup Forms’ in jouw net aangemaakte ‘List’: 

 
 

2. Je krijgt een overzicht van mogelijkheden, we kiezen voor de eerste: ‘General Forms’ 

 
3. Je komt nu in het overzicht van het formulier. Belangrijk is om de ‘Signup from URL’ URL te 

kopiëren en ergens te bewaren. Deze hebben we later nodig om op onze website te zetten 
zodat mensen naar het formulier toe kunnen.  

4. In dit overzicht kunnen we ook alles aanpassen, maar we houden het eerst simpel. Op de 
volgende pagina zal ik uitleggen hoe je elementen kunt opbouwen en hoe we het op onze 
site kunnen zetten. 
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5. Klik op een veld in het midden en je zult rechts opties zien. Het is mogelijk om velden 
verplicht te maken. Je kan ook velden toevoegen. In principe hebben we dat nu niet nodig, 
daarom typen we een kort stukje in het tekstveld van ‘Message’: “Meld u hier aan voor de 
nieuwsbrief van ….. ” 

6. Op naar de volgende stap: “Design it” 
 

 
 

7. Ik ga mijn achtergrond (‘Page’) groen maken, mijn binnenste vak (‘Body’) lichtblauw en ik 
voeg een logo toe. Een logo kan je toevoegen door op jouw lijsttitel te gaan staan en dan 
rechts op ‘use image’ te klikken. Het beste kan je een niet te klein maar ook niet te groot logo 
in PNG formaat gebruiken.  
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8. Je kan eventueel nog de tekst van de vakjes in het Frysk of Nederlands zetten. Dit doe je door 
er op te klikken en dan rechts bij ‘Field Settings’ het Engelse woord te verwijderen en iets 
nieuws te typen. 
 

 
 

9. Als alles naar wens is kopiëren we de ‘Signup Form URL’ en kunnen we ergens op onze 

website er naar linken. Bijvoorbeeld: “Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.” 

 

10. We kunnen altijd weer dingen aanpassen door weer terug te gaan naar ‘Lists’ en te beginnen 

bij stap 1 van dit hoofdstuk. Je hoeft niet iets apart op te slaan, het blijft er in staan. 

 

 

We hebben nu een lijst gemaakt waar we de nieuwsbrief naar toe kunnen sturen en een formulier 

gemaakt waar mensen zich kunnen abonneren. Het is nu tijd om onze eerste nieuwsbrief aan te 

maken! 

 

  

http://eepurl.com/cnLM4z
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Campaigns  
Een nieuwsbrief maken doen we in het menu van ‘Campaigns’. Hier kunnen we een nieuwe maken, 
maar handiger is een oude te kopiëren zodat je een bestaande kunt aanpassen. Dit scheelt weer het 
maken van kleurvlakken, titels, etc. 
 
Belangrijk: wanneer je een oude nieuwsbrief kopieert dan kopiëren de gegevens ook mee, dit moet 
je nog wel aanpassen! Anders heeft de nieuwsbrief een verkeerde naam en blijven oude datums er in 
staan. 
 
Onthoud: je kan nooit per ongeluk een nieuwsbrief verzenden! Dit gaat altijd via een aparte knop die 
overduidelijk aangeeft dat je NU gaat verzenden.  
 

Een nieuwe campagne maken 
1. We gaan een nieuwe layout maken voor onze nieuwsbrief. Allereerst klikken we boven in op 

‘Campaigns’ en klikken we daarna op ‘Create Campaign’. We kiezen daarna voor een ‘Regular’ 
2. We selecteren nu de ‘List’ die we willen. Dat is uiteraard de net aangemaakte lijst. We kiezen 

voor de gehele lijst. Klik nu op next. 
3. We komen nu bij ‘Setup’, hier dienen we belangrijke gegevens in te vullen, maar eigenlijk zijn 

alleen de eerste vier velden belangrijk: 
 

 
 

4. Bij ‘Campaign Name’ vul je de interne naam in, die voor jou handig is om mee te werken. De 
ontvanger ziet dit NIET. Bij ‘Email Subject’ vul je de naam in die je wilt die ontvangers WEL 
zien. ‘From Name’ spreekt voor zich en het ‘From email address’ ook. Klik nu op ‘Next’. 
 

5. We komen nu aan bij de ‘Templates’. Je kan hier eentje uitzoeken die jij wilt gebruiken, maar 
als je een nieuwsbrief precies wilt zoals Ús Koöperaasje die stuurt, dan kies je voor: 1:2 
Column – Banded. Kies eentje uit en klik op ‘Select’. 

 
6. Nu kom je in de opmaak. Hier kan je heel veel instellingen aanpassen. Het beste om te doen 

is door eerst even er mee te spelen, klik maar eens rechts op ‘Design’ en begin wat kleuren te 
selecteren bij ‘Pre-header’, ‘Header’ en ‘Body’. Dit kan een vrij technisch verhaal worden, 
maar door er mee te spelen kom je er vanzelf achter hoe het allemaal werkt. 
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Een nieuw element toevoegen 

Het maken van een nieuwsbrief werkt volgens het “What You See Is What You Get” principe. Je 
sleept een element van rechts naar links en je kan het aanpassen. Je ziet gelijk wat je gedaan hebt. 
Het werkt een beetje zoals Wordpress.  
Om een nieuw element toe te voegen sleep je deze van links naar rechts: 
 

 
 
De elementen met een rode stip gebruik je het meest.  
 
Text =  een tekstvlak zonder rand 
Boxed Tekst = een tekstvlak met rand 
Divider = een lijn om elementen van elkaar te scheiden 
Image = een foto, maar deze pakt soms niet mooi uit. 
Image+caption = een foto met onderschrift 

 
 
Sleep deze van rechts naar links en je kan beginnen! 
 
Je kan altijd op ‘Save and close’ klikken wanneer je een ander element wilt toevoegen. Stoppen voor 
vandaag? Klik dan rechts bovenin op ‘Save and exit’ en kies of je naar ‘Dashboard’ wilt of uitloggen.  
 

Huisstijl  

In de algemene ‘Style’ kan je de huisstijl van jouw initiatief nabouwen in Mailchimp. Zo kan je de 
basis maken. Als de basis eenmaal naar wens is kan je elementen toevoegen en ook die weer 
aanpassen. 
Wanneer je bijvoorbeeld een ‘Boxed Text’ naar links sleept komt automatisch rechts het nieuwe vak 
te staan om te bewerken. Vaak moeten er nog wel enkele aanpassingen in de ‘Style’ (naast ‘Content’) 
gemaakt worden. Zoals je ziet is het tekstvlak links grijs, dit willen we aanpassen naar onze eigen 
huisstijl.  

 
 

1. Klik rechts op ‘Style’ 
2. Scroll stukje naar beneden en zoek ‘Background’ op 
3. Kies voor ‘Remove’ of klik op de code om één van je eigen kleuren te gebruiken 
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Een foto toevoegen 

Om een foto toe te voegen sleep je ‘Image’ of ‘Image+caption’ van rechts naar naar links in jouw 
nieuwsbrief. Met caption is het beste, want daar kan je ook nog tekst aan toe voegen en deze komt 
vaak beter uit qua opmaak. 
 

 
 

Klik op ‘Browse’ en vervolgens rechtsboven op ‘Upload’. Je kan ook een bestaande foto selecteren, 
maar we kiezen er nu voor om een nieuwe te uploaden. Vervolgens zoek je de foto op in jouw 
computer en Mailchimp doet zijn werkt. De foto staat nu in jouw nieuwsbrief. Rechts kan je de tekst 
aanpassen.  
Je kan een foto ook nog een klikbare link meegeven, bijvoorbeeld naar een pagina op je website. Klik 
daarvoor bij de foto rechts op ‘Link’ en vul daar de volledige link, gekopieerd vanuit je 
internetvenster in.  
Op deze manier kan je ook in jouw nieuwsbrief tekst selecteren en een link er aan koppelen die 
verwijst naar een bijlage; bijvoorbeeld een digitale flyer of een verslag. 
 

Iets te groot? 
Soms geeft Mailchimp aan dat de foto te groot is, dit kunnen we als volgt oplossen: 
 

 
 

Klik op ‘Let’s fix it’ en vul daar in het linker vakje ‘Width’ de helft van het getal in dat er nu staan, of in 
ieder geval een getal tussen de 600 of 800 en klik op ‘Apply’ en vervolgens op ‘Save’.  
 

 
 

 
 
We kunnen nu een afbeelding toevoegen, verschillende elementen toevoegen, tekst een link geven 
en de huisstijl aanpassen van onze nieuwsbrief.  
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Meer stijlopties en testen 

Er staan bij elk element verschillende stijlopties onder ‘Style’. Bekijk ze maar eens en kijk wat ze doen.  
 
Op deze manier kan je gemakkelijk een campaign bewerken zodat deze klaar is om te verzenden. 
Controleer alles nog even, foto’s, teksten, datums, links naar websites en stuur voor de zekerheid 
jezelf een testemail:  
 
Klik rechts bovenin op ‘Preview and Test’ en kies er voor om jezelf een email te sturen 
 

      
 

 
Klik daarna op ‘Sent test’. Controleer na paar minuten je inbox of de mail is aangekomen. Soms kan 
hij ook tussen ongewenst staan! Als alles goed lijkt kunnen we de nieuwsbrief verzenden. 
 

Campaign verzenden 
Klik onderin op ‘Confirm’. Je komt nu op een pagina met allemaal groene vinkjes. Dit mag je zo laten 
staan; klik vervolgens onderin op de blauwe ‘Send’. 
 

       
 
 
Er verschijnt nu het venster om de nieuwsbrief te verzenden. 

Klik op ‘Send now’ om de nieuwsbrief de deur uit te sturen, klik op ‘Cancel’ als je toch nog iets wilt 
aanpassen of controleren. Als je op ‘Send now’ hebt geklikt krijg je een bevestiging; gefeliciteerd!  
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Reports  
Na het verzenden van de nieuwsbrief heb je de mogelijkheid een verslag er over te lezen. Hierin staat 
bijvoorbeeld hoe vaak de nieuwsbrief geopend is en waar men zoal op klikt.  
 
Klik op een nieuwsbrief en het verslag opent zich. De gegevens hier zijn voor zichzelf sprekend.  
 

- Bovenaan staat de algemene info over nieuwsbrief; 
- De ‘Open rate’, hoe vaak deze geopend is; 
- De ‘Click rate’, hoe vaak er geklikt is; 
- Extra informatie over het verzenden en ontvangen; 
- De ‘Top links’, dit zijn de meest aangeklikte links; 
- De ‘Most opens’, dit zijn de emailadressen die het meest geopend hebben. 

 
Er staat ook deze balk met informatie: 

 
 

- ‘Opened’ geeft aan hoe vaak de nieuwsbrief geopend is; 
- ‘Clicked’ geeft aan hoe vaak er geklikt is; 
- ‘Bounced’ geeft aan hoe vaak de email niet aangekomen is en bij wie; 
- ‘Unsubscribed’ geeft aan wie zich afgemeld heeft. 

 
 
 
 
Dit was de beknopte handleiding voor Mailchimp. 
Voor meer informatie of vragen check de mailchimp website of stuur mij een email. 
Jornt.elzinga@energiewerkplaats.frl   

mailto:Jornt.elzinga@energiewerkplaats.frl

