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Goedgekeurd door Raad Dienstverlening op 2 mei 2017 

Uitgangspunt 
Alle entiteiten (faculteiten, centra, onderzoeksgroepen…) aan de Universiteit Antwerpen kunnen een 

e-nieuwsbrief of e-mailing versturen. Ze gebruiken daartoe de beschikbare sjablonen en volgen 

onderstaande richtlijnen. 

Krachtlijnen van de policy 
 E-nieuwsbrieven en e-mailings worden weloverwogen verstuurd, zowel qua inhoud als qua 

doelpubliek. 

 Bestaande communicatiekanalen worden optimaal gebruikt, om zo weinig mogelijk 

afzonderlijke mailings te versturen. 

 Mailinglijsten worden opgebouwd volgens de regels van de privacywetgeving. 

 Nieuwsbrieven en uitnodigingen worden in de huisstijl van UAntwerpen opgemaakt.  

 De redactie gebeurt door één persoon per entiteit (+backup) volgens de redactie- en 

antispamrichtlijnen. 

 De beschikbare evaluatietools worden ingezet om de nieuwsbrieven en mailings continu te 

optimaliseren. 

 

E-Nieuwsbrieven 

Voorwaarden: 

Redactie en huisstijl 

 Bij de opstart van een nieuwsbrief neemt men eerst contact op met de webredactie bij 

Departement Communicatie. 

 Een nieuwsbrief wordt opgemaakt vanuit een outside-in benadering, en niet vanuit een 

inside-out organisatielogica. 

 De nieuwsbrief wordt verstuurd in een huisstijlsjabloon van de Universiteit Antwerpen, 

gepersonaliseerd met eigen header, vormgegeven door de grafisch vormgever van 

Departement Communicatie. 

 De redactie gebeurt door één persoon per entiteit (+backup) volgens de richtlijnen. De 

redacteur is bij voorkeur ook web-, Pintra- of Blackboardredacteur. 

 Ook de ICT antispam-richtlijnen worden gerespecteerd. 

 De nieuwsbrief wordt verstuurd op vaste tijdstippen (wekelijks, maandelijks, driemaandelijks 

…). Deze frequentie wordt gerespecteerd en gecommuniceerd. 

 

                                                           
1 E-mailings = alle éénmalige e-mailings, bv e-uitnodigingen voor evenementen. 



Privacy en beheer persoonsgegevens 

E-nieuwsbrieven worden verzonden op basis van een mailinglijst, aangemaakt door E-Campus, waar 

abonnees en uitschrijvingen worden bijgehouden.  

Externe nieuwsbrieven: 

o Een externe nieuwsbrief wordt verstuurd naar mensen die zich via opt-in op de 

nieuwsbrief abonneerden (via website, invullijst tijdens evenement …). Abonnees 

moeten dus actief te kennen geven dat ze de nieuwsbrief wensen te ontvangen. 

o De verzameling en het beheer van de persoonsgegevens verloopt volgens de 

privacyrichtlijnen. Abonnees kunnen zich ook op de nieuwsbrief uitschrijven.  

o Mailinglijsten worden up-to-date gehouden. Bounces worden eruit gehaald. 

Interne nieuwsbrieven naar personeel 

o Ook op interne nieuwsbrieven kunnen personeelsleden zich uitschrijven. 

Uitzonderingen hierop: Pintra Nieuws en interne nieuwsbrieven naar kleine groepen 

personeelsleden met een need-to-know karakter (eigen departement, faculteit …). 

o Het versturen van nieuwsbrieven naar grote groepen personeelsleden buiten de 

eigen entiteit wordt vooraf aangevraagd aan het Departementshoofd 

Communicatie. 

Interne nieuwsbrieven naar studenten 

Zie richtlijnen rond communicatie naar studenten van Departement SCS. 

 

E-Mailings 

Voorwaarden: 

Redactie 

 Een mailing wordt opgemaakt vanuit een outside-in benadering, en niet vanuit een inside-

out organisatielogica. 

 De mailing wordt verstuurd in een huisstijlsjabloon van de Universiteit Antwerpen, 

vormgegeven door de grafisch vormgever van Departement Communicatie. 

 De redactie gebeurt door één persoon per entiteit (+backup) volgens de richtlijnen. De 

redacteur is bij voorkeur ook web-, Pintra- of Blackboardredacteur. 

 Ook de ICT antispam-richtlijnen worden gerespecteerd. 

 

  



Privacy en beheer van persoonsgegevens 

E-uitnodigingen worden verzonden op basis van een mailinglijst, aangemaakt door E-Campus, waar 

abonnees en uitschrijvingen worden bijgehouden.  

Externe uitnodigingen 

o Een externe uitnodiging wordt verstuurd naar abonnees die er via opt-in voor 

gekozen hebben om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe initiatieven 

en activiteiten, of naar personen die volgens de privacywetgeving uitnodigingen 

mogen ontvangen. 

o De verzameling en het beheer van de persoonsgegevens van de abonnees 

verloopt volgens de privacyrichtlijnen. 

o Abonnees kunnen zich uitschrijven uit de adressenlijst voor e-uitnodigingen.  

o Mailinglijsten worden up-to-date gehouden. Bounces worden eruit gehaald. 

Versturen van uitnodigingen naar personeelsleden UAntwerpen 

o Berichten die interessant zijn voor een groot deel van de personeelsleden, 

worden niet als aparte uitnodiging verstuurd, maar gepubliceerd in één van de 

bestaande interne communicatiekanalen. 

o Uitnodigingen naar alle personeelsleden of grote groepen personeelsleden 

versturen kan enkel in uitzonderlijke gevallen na goedkeuring van het 

Departementshoofd Communicatie. 

o De lijst van personen die goedkeuring hebben om ‘mails to all’ te versturen 

wordt naar aanleiding van deze policy opnieuw geëvalueerd. 

Versturen van uitnodigingen naar studenten 

Zie richtlijnen rond communicatie naar studenten van Departement SCS. 

 

Verdere praktische info en richtlijnen voor redacteurs: 
 www.uantwerpen.be/webinfo-nieuwsbrief  

Voor alle praktische info, workflow en redactierichtlijnen voor externe nieuwsbrieven en 

uitnodigingen. 

 Richtlijnen rond spam van Departement ICT op Pintra 

 Privacyrichtlijnen voor verzameling en beheer persoonsgegevens via de website 

 

http://www.uantwerpen.be/webinfo-nieuwsbrief
https://pintra.uantwerpen.be/webapps/ua-pintrasite-BBLEARN/module/index.jsp?course_id=_8_1&tid=_524_1&lid=_21261_1&l=nl_PINTRA
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/webinfo/formulieren/privacywetgeving/

