5. Maak een planning voor de publicatie in zijn geheel
Je zult zien dat als je dit niet doet, dat ineens de deadline voor het volgende nummer voor de deur
staat. Voordat de paniek uitbreekt, kun je beter aan de verantwoordelijke persoon vragen om een
planning te maken. Of geef die taak aan een externe redacteur. De volgende onderdelen kun je daarin
opnemen:
 verzamelen van artikelideeën


toestemming vragen om artikelen door te plaatsen (als dat nodig is)



grove opzet maken van de ideeën



de kopij in de template plaatsen met voorlopige titels



teksten redigeren en schrappen in de template (tekst is meestal te lang)



schrijven van de definitieve artikelen en een voorlopige onderwerpregel



een test sturen van de nieuwsbrief aan een selectie van medewerkers



alle links testen



de laatste correctieronde voor spel- en typefouten



voor de laatste keer de onderwerpregel aanscherpen voordat je op de verzendknop klikt (ja,
doe dit als laatste, het is belangrijk!)

6. Houd een ideeënmapje bij voor elke editie van je nieuwsbrief
Het beste moment om je volgende nieuwsbrief te vullen (even los van direct na het verzenden van de
huidige editie) is als je helemaal niet aan je nieuwsbrief denkt. Je kunt een e-mail aan het beantwoorden,
aan het googlen naar informatie, of in gesprek zijn met een collega, etc.
Als een URL op een andere website je op een idee brengt, kopieer de URL dan in je mapje
“Nieuwsbriefideeën” op je harde schijf. Doe dat ook als je iets tegenkomt in een e-mail. Nog beter is om per
editie een mapje aan te maken. Als je op een gedeelde harde schijf werkt, heeft je
nieuwsbriefverantwoordelijke ook meteen toegang tot de map.
Als je iets tegenkomt in een krant of een magazine, scheur het uit en bewaar het in een mapje (je raadt het
al: gelabeld per nummer).
7. Voeg op het laatste moment actualiteit toe
Als laatste: breng actualiteit aan. Als er op het laatste moment iets in de branche is gebeurd dat interessant
is voor de lezers van je nieuwsbrief, voeg dat dan nog toe aan het voorwoord om hieraan te refereren. Het
vergroot je geloofwaardigheid! En als je doel is om te laten zien dat je organisatie goed op de hoogte is van
alle ontwikkelingen in de branche, dan ben je verzekerd van een solide ROI van je inspanningen.
* ben je ZZP'er, dan ben je (helaas) helemaal zelf verantwoordelijk voor je nieuwsbrief

Over de auteur:
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Zeven tips om zonder stress je nieuwsbrief te publiceren

