
Mail jij al zo helder mogelijk? 

20 zakelijke mails verstuurt en ontvangt de Nederlandse werknemer gemiddeld per dag. 

39%

= opzoeken en lezen van informatie

28%

19%
14%

= functiegerelateerde taken

= intern overleg en communicatie

= lezen en beantwoorden van mails

Iemand die 40 uur per week werkt, besteedt wekelijks dus ruim 11 uur aan mail. 

(gevraagd aan 219 werknemers uit verschillende branches)

49% vindt dat het versturen van mails product iever kan. 

44% vindt dat het ontvangen van mails productiever kan. 

13%

45% vindt de eigen mails altijd helder, duidelijk en noodzakelijk. 

van de mails waarop een 
actie ondernomen moet 
worden, geeft de actie niet 
expliciet aan in de inhoud. 

van alle mails is irrelevant 
en doelloos. 

46%

(gevraagd aan 1000 personen)

Onderzoekers analyseerden een maand lang het mailgebruik van 15 personen en ontdekten ... 
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Omgaan met mail kan veel effectiever!

Karel besteedt 11 uur per week aan mail. Jeroen besteedt 5.5 uur per week aan mail.

Het mailgedrag van Karel kost zijn werkgever 
€ 16.695 per jaar. *

Het mailgedrag van Jeroen kost zijn werkgever 
€ 8.190 per jaar. *

*Deze berekening is op basis van het gemiddelde uurloon van 33 ,10. We zijn ervan uitgegaan dat een jaar gemiddeld 45 werkweken telt.  

... zet CC en BCC tactisch in.

... verstuurt alleen korte en heldere berichten.

... past de opbouw aan de verwachting van de lezer aan. 

... zet zijn kernboodschappen in kopjes.

... geeft het doel van zijn mail aan.

Mail kost Jeroen de helft minder tijd
dan de gemiddelde werknemer, want hij ... 

Bronnen: The Social Economy (adviesbureau McKinsey & Company) / Onderzoek NIPO Informatiewerkers / The Cost of Email Interruption (Professor Thomas Jackson)/ 
E-mailoverbelasting, Een onderzoek naar de relatie tussen e-mailvolume, e-mailgebruik en e-mailbeleving op het werk (Tessa Vermeer). 

Realiseer je ook eens wat korte en heldere mails doen met het beeld dat de klant heeft van jouw organisatie ...

Effectief
Niet 
effectief


