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1. De nieuwe lay-out 
In de nieuwe lay-out zijn een aantal nieuwe elementen toegevoegd. Hieronder worden deze opties toegelicht. 

 

1. Menu 
In de nieuwe lay-out van de E-newsletter zijn de menu 
items uit uw website (dynamisch) opgenomen. Wanneer 
er op een menu item geklikt wordt, linkt deze door naar 
de website. 
 

2. Header afbeelding 
De header afbeelding zorgt voor een betere samenhang 
tussen uw E-newsletter en uw website. Als er een header 
afbeelding in uw website is opgenomen hebben wij deze 
ook in uw E-newsletter opgenomen. Het is ook mogelijk 
om zelf een header afbeelding toe te voegen in uw E-
newsletter. Het formaat van deze afbeelding moet 642 
pixels breed bij minimaal 100 pixels hoog zijn. 
 

3. Actie afbeelding 
Hier kunt u een afbeelding plaatsen voor een specifieke 
actie, bijvoorbeeld op het gebied van zorgverzekeringen. 
Ook worden hier centrale afbeeldingen getoond met 
bijvoorbeeld Pasen of Kerst. Deelname aan centrale acties 
kunt u als u dat wenst uitzetten. 
 

4. Grotere lettertypes dan voorheen 
De lettergrootte van de titels van elk nieuwsbericht is 
groter dan voorheen. 
 

5. Social media sharebuttons bij nieuwsberichten 
Wanneer er op een social media sharebutton in een 
nieuwsbericht wordt geklikt kunt u dat bericht delen op 
Facebook of Twitter. Iedereen die de E-newsletter leest 
kan deze berichten delen. 
 

6. Social media buttons in de footer 
De social media buttons in de footer linken naar uw social 
media pagina. De linkjes naar uw social media pagina 
voegen wij voor u toe. 
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2. Instellingen in de beheeromgeving 
In de beheeromgeving van de E-newsletter kunt u zelf een aantal opties aan of uit zetten. Ook kunt u bij 
sommige opties een afbeelding toevoegen of wijzigen Er is ook nog een aantal opties voor het uitlijnen van de 
tekst en de foto’s van de berichten. 
 

1. Header afbeelding 
Hier kunt u uw header afbeelding toevoegen 
of eventueel tijdelijk uitzetten wanneer deze 
niet getoond moet worden. 
 

2. Eigen actie 
Hier kunt u een eigen actie afbeelding 
plaatsen. Ook kunt u deze afbeelding een link 
meegeven. Wanneer u de afbeelding wil 
tonen in de E-newsletter kunt u eigen actie 
actief op ja zetten. Als u de afbeelding niet 
wilt tonen kunt u eigen actie actief op nee 
zetten. 
 

3. Deelname DenK actie 
Wanneer Deelname DenK actie op Ja staat 
worden er in uw E-newsletter door DenK 
afbeeldingen geplaatst zoals bijvoorbeeld een 
Kerstgroet of Paasgroet. De afbeelding van de 
DenK actie vervangt tijdelijk een eigen actie 
afbeelding. U kunt dan, indien u dat niet 
wenst, de deelname (tijdelijk) uitzetten. 
Standaard staat deelname DenK actie op Ja. 
 

4. Uitlijning intro 
De introtekst kunt u laten uitlijnen naar links, 
rechts of in het midden. Standaard staat deze 
op links ingesteld. 

 
5. U heeft de keus om het menu uit uw website 

wel of niet te tonen in uw E-newsletter. 
Wanneer u ervoor kiest om het menu wel te 
tonen komen alle menu items uit uw website 
in uw E-newsletter te staan. 
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6. Social media sharebuttons bij 

nieuwsberichten 
U kunt ervoor kiezen om de social media 
sharebuttons aan of uit te zetten. Wanneer u 
ze aan zet worden deze bij elk nieuwsbericht 
getoond. Wanneer u ze uit zet worden deze 
niet getoond in de E-newsletter. Standaard 
staat deze optie aan. 
 

7. Social media buttons in de footer 
Wanneer u gebruik maakt van Facebook, 
Twitter, LinkedIn en/of Google+ voegen wij 
voor u uw social media pagina toe. U heeft 
dan in de beheeromgeving de keus of u de 
linkjes naar uw social media pagina wel of niet 
in uw E-newsletter wenst. 
 

8. Toon foto’s nieuwsberichten 
U kunt de foto’s van de nieuwsberichten op 
verschillende manieren tonen. U kunt kiezen 
om alle foto’s links van de nieuwsberichten te 
tonen, alle foto’s rechts van de 
nieuwsberichten te tonen of om bij de even 
berichten de foto’s links te tonen en bij de 
oneven berichten de foto’s rechts te tonen. 
Standaard staan de foto’s om en om 
ingesteld. 
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3. Instellingen per nieuwsbericht 
Onder de optie nieuws beheren kunt u de volgende opties vinden. 
 

1. E-news 

Bij de optie E-news kunt u aangeven of het nieuwsbericht wel of niet in de E-newsletter moet worden 

getoond. 

 

2. Aantal kolommen E-news 

Standaard is een bericht verdeeld over de hele breedte van de E-newsletter, dit zijn 2 kolommen. Er is 

ook een mogelijkheid om een bericht te tonen in 1 kolom, dan krijgt het bericht de breedte van de halve 

E-newsletter.  Geeft u bij 2 nieuwsberichten aan dat het over 1 kolom moet worden getoond, dan 

worden deze naast elkaar in de E-newsletter getoond. 

 

3. Tonen op website 

Bij de optie Tonen op website  kunt u aangeven of het nieuwsbericht op de website getoond moet 

worden. 

 

4. Bericht naar externe URL 

Wanneer u op de lees meer knop klikt bij een nieuwsbericht in de E-newsletter linkt deze automatisch 

naar het nieuwsbericht op uw website. Wanneer u de lees meer knop wil laten linken naar een andere 

website kunt u de optie Bericht naar externe URL aanzetten en hier de URL van de externe website 

plaatsen. Wanneer u hiervoor kiest wordt het nieuwsbericht niet op uw website getoond. 
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4. Waar kunt u de mogelijkheden vinden 
Alle mogelijkheden van de nieuwe E-newsletter kunt u vinden binnen de beheeromgeving van uw website 
wanneer u klikt op het kopje E-news links in uw beheeromgeving. U krijgt dan een pagina in beeld waar bovenin 
het kopje “Instellingen opmaak” staat. Wanneer u hierop klikt komt u op de pagina waar u aanpassingen kunt 
doen aan uw E-newsletter. 
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