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BONUS
Bij dit boek krijgt u van Internet Marketing Nederland onze
online trainingen van Facebook cadeau! U ontvangt de online
Facebook workshop en de online Facebook strategiecursus.
Hoe haalt u deze gratis trainingen op?
1.
2.
3.

Ga naar de webpagina
academy.imnl.nl
Log in met de gebruikersnaam
twitterboek
Log in met het wachtwoord
EUR5w817ftjglub

Wilt u nóg meer voordeel ontvangen?
Tevreden over onze online trainingen? Probeer een cursus op
locatie!
Internet Marketing Nederland biedt strategiecursussen in:
 Social media
 Google
 Internetmarketing
Studeert u liever thuis verder? Bestel onze trainingen op dvd of
word lid van de Internet Marketing Academy.

Kijk voor meer informatie en kortingen achter in dit boek!
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VOORWOORD
Social media zijn constant in beweging: cijfers en statistieken van
vandaag zijn morgen achterhaald, platforms van gisteren zijn
vandaag oud nieuws, de prestigestukjes van volgende week zijn
volgende maand basiselementen, de widgets van vorig jaar zijn
nu niet meer beschikbaar.
Wie had aan het begin van 2011 voorspeld dat het aantal
gebruikers van Hyves overschaduwd zou worden door het aantal
in Nederland geregistreerde Twittergebruikers (3 miljoen ten
opzichte van 3.2 miljoen gebruikers in mei 2012)? Dat Google+
en Pinterest hun opwachting zouden maken? Dat social media
deels de basis zouden vormen voor de Arabische Lente? Dat
Facebook met Timeline zou komen, laat staan met haar eigen
app store à la Apple’s App Store en Google’s Android Play Store?
Het moge duidelijk zijn: het tempo waarin de wereld van social
media zich voortbeweegt is bijna niet bij te houden. Het is
daarom niet met zekerheid te zeggen dat wat u vandaag in boek
leest over een social-mediaplatform morgen nog steeds het geval
zal zijn.
Om u tegemoet te komen in deze onzekerheid bieden wij u, lezer
van dit boek, naast dit boek éénmalig de laatste versie van onze
online Twitter-workshop en Twitter-strategiecursus aan.
Ga naar academy.imnl.nl



log in met de gebruikersnaam twitterboek
en gebruik het wachtwoord EUR5w817ftjglub
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WAT IS TWITTER?
HET ONTSTAAN VAN TWITTER
Twitter is in maart 2006 opgericht door Obvious Corp, een bedrijf
uit San Francisco, als een onderzoeksproject. Wat begon met één
tweet (“inviting coworkers”) is inmiddels uitgegroeid tot een
bedrijf met meer dan 600 werknemers, meer dan 100 miljoen
gebruikers en een geschatte markwaarde van ±8 miljard dollar
(volgens cijfers uit 2011).

HOE WERKT TWITTER?
Twitter is een zogenaamd microblogging-platform. In
tegenstelling tot een normaal blog, waarbij de gebruiker (mocht
hij of zij dat willen) ellenlange verhalen kan schrijven, is de
vrijheid van de gebruiker op Twitter beperkt tot 140 tekens,
vandaar de term ‘microblog’.
Wat betreft de functionaliteiten van Twitter lijkt het platform vrij
veel op een normaal blog-platform: Gebruikers kunnen teksten
en multimedia-fragmenten met elkaar delen, ze kunnen schrijven
over hun gevoelens, wat hen bezighoudt, over maatschappelijke
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vraagstukken, wetenschappelijke ontwikkelingen. Er zitten
weinig beperkingen aan wat de gebruiker ‘tweet’ (spreek uit als:
twiet).
Het enige dat men kan doen op Twitter is ‘tweeten’ (spreek uit
als: twieten), vertaald in het Nederland als ‘kwetteren’. Door
berichtjes van maximaal 140 tekens te verzenden, kunnen
mensen alles delen wat ze maar willen (tot op zekere hoogte), of
het nu droge tekst is, een respons op een andere Twitteraar, het
verder zenden van een tweet, een direct bericht naar een
Twitteraar, of het delen van een link.
Gezien de algemene bezigheid op het platform
is het weinig verbazingwekkend te noemen dat
Twitter een vogel heeft gekozen als logo .
(Zie hiernaast, Bron: Marketingland.com)
Het hoofddoel van al deze tweets, althans volgens de makers van
het platform, is het genereren en onderhouden van real-time
communicatie.
Gebeurt er iets interessants in uw omgeving? Maak er een foto
van en tweet het! Heeft u net iets interessants gelezen, vermeld
het linkje en tweet het! Bent u op zoek naar een baan en ziet u
dat een bedrijf op zoek is naar nieuwe werknemers? Neem dan
contact op met het bedrijf door middel van een tweet! Heeft u
net een nieuw product gelanceerd? Tweet het!
Enfin, de achterliggende gedachte is simpel: door middel van
tweets kunnen gebruikers antwoord geven op de vraag “wat
houdt je bezig?”.
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Iedere tweet is in essentie een kort antwoord op deze vraag. De
enige beperking – naast de grenzen van fatsoen – is dat u maar
de beschikking hebt over 140 tekens.
Waarom slechts 140 tekens? De reden is kinderlijk eenvoudig. In
het begin werden tweets voornamelijk verzonden via sms’jes.
Gezien de maximale lengte van een sms, namelijk 160 tekens,
gekoppeld aan de klaarblijkelijke eenvoud waarmee men door
middel van zulke korte berichtjes gedachten met elkaar kon
delen en het feit dat er nog ruimte nodig was voor het toevoegen
van een Twitter-gebruikersnaam, is in de begindagen van Twitter
gekozen voor een maximale lengte van 140 tekens.

HOE MAAK IK EEN TWITTERACCOUNT AAN?
Voordat u kunt beginnen met het zoeken van vrienden en het
versturen van tweets, moet u natuurlijk beschikken over een
Twitter account.
Het aanmaken van een account is eenvoudig en kost slechts twee
tot drie minuten.
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Hieronder een stappenplan.
1. Ga naar www.Twitter.com
2. Vul in het onderstaande blok uw volledige naam, e-mailadres
en een gewenst wachtwoord in.

3. Klik op “registreren op Twitter”
4. Op de pagina waar u nu terechtkomt kunt u uw
gebruikersnaam kiezen.

Let op! Het is belangrijk dat u een goede gebruikersnaam kiest.
Kies dus niet zomaar het eerste wat in u opkomt; neem de tijd
om een goede, doeltreffende gebruikersnaam te vinden.
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Houd rekening met onderstaande zaken:
 Wilt u als persoon naar buiten treden of als bedrijf?
 Voor welke doelen wilt u uw twitteraccount gebruiken?
o Enkel zakelijk?
o Of ook persoonlijk?
o Wilt u de nadruk leggen op een bepaald doel?
(bijvoorbeeld service of informatieverstrekking)
 Wilt u de link tussen u en uw bedrijf of organisatie duidelijk
maken of juist niet?

Wat u ook doet, doe het onderstaande vooral niet:
1. Gebruik geen verzonnen username, zoals “TigerMan”. Dit is
een gemiste brandingkans voor u en uw bedrijf. Wellicht
kennen uw vrienden u onder deze naam maar het is naar alle
waarschijnlijkheid niet de naam waaronder klanten of
zakelijke contacten u of uw bedrijf kennen.
2. Gebruik geen cijfers (bijvoorbeeld Stefan123), als de naam
van uw bedrijf of organisatie deze cijfers ook niet bevat. Het
gebruik van cijfers geeft in dat geval een ondoordachte,
onprofessionele uitstraling.
3. Gebruik geen underscore (bijvoorbeeld Stefan_Stershop).
Underscores worden namelijk amper gebruikt in Twitter en
worden niet gezien als spaties bij het zoeken naar een
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gebruikersnaam. Uw gebruikersnaam zal daarom minder vaak
zichtbaar zijn in de zoekresultaten wanneer mensen niet
weten dat uw gebruikersnaam een underscore bevat.
Heeft u een goede gebruikersnaam gekozen? Klik dan op “Mijn
account aanmaken”

Geen zorgen: u kunt uw gebruikersnaam, alsook uw voor- en
achternaam nadien altijd nog wijzigen.
Na op de bovenstaande knop te klikken, komt u terecht in een
zogenaamde tutorial waarin de ‘Twitter-docent’ u binnen enkele
minuten de basisprincipes van Twitter uitlegt.

Indien u een Gmail-,
Hotmail-, Yahoo-, AOl- of
LinkedIn-account heeft,
kunt u zien of iemand
die u kent zich al heeft
aangemeld op Twitter.
Dit kan handig zijn
wanneer u zoekt naar
mensen die u wilt gaan
volgen.
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Wanneer u besluit deze functie te gebruiken, wees u er dan van
bewust dat Twitter u zal vragen of u al uw contacten wilt
uitnodigen om een account aan te maken op Twitter. Door dit
toe te staan zal een e-mail worden verstuurd naar al uw
contacten. Doe dit alleen als u dat wilt.
Tijdens de tutorial zal u tevens worden gevraagd een foto (ook
wel ‘avatar’) te uploaden en uw bio (biografie) in te vullen.
Denk bij het uploaden van een foto aan de volgende dingen:
 Wilt u zichzelf als bedrijf of als persoon presenteren?
 Wilt u zichzelf als bedrijf presenteren, kies dan voor uw logo
in een goede kwaliteit
 Wilt u zichzelf als persoon presenteren: kies dan voor een
foto waarop uw gezicht goed te zien is en representatief
overkomt (neem bijvoorbeeld – indien u die heeft – dezelfde
foto als op uw LinkedIn-profiel).

Bij “Bio” vertelt u in 160 tekens waarom personen u zouden
moeten volgen. Denk goed na over dit gedeelte, het is namelijk
de uitgelezen plaats voor (personal) branding.
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In uw bio kunt u onder andere de onderstaande dingen
vermelden:
 Uw bedrijf
 Uw functie
 Uw hobby’s en / of interesses
 Uw specialisaties
 Uw recente projecten
Na het afronden van de tutorial en het bevestigen van uw
account, komt u uit op uw persoonlijke twitterpagina. Voordat de
pagina klaar voor gebruik is, moeten er nog enkele aanpassingen
gedaan worden bij de instellingen. Ga daarvoor naar de balk met
uw naam rechtsboven in de hoek. Klik daarop en dan verschijnt
het venster dat hier is weergegeven.
Ga naar ‘Instellingen’.
Het is belangrijk een persoonlijk
tintje te geven aan uw account
voordat u begint met het
volgen van mensen en het
plaatsen van berichten. Als u
meteen mensen gaat volgen,
voordat u uw account hebt
voorzien van de nodige
aanpassingen en informatie, is
de kans een stuk kleiner dat u
teruggevolgd wordt door deze
mensen.
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Er zullen personen zijn die u daarnaast ook zullen aanzien voor
spammer: iemand die alleen maar berichten post en ieders
tijdslijn onoverzichtelijk maakt. Dit is natuurlijk niet wat u wilt
bereiken; u moet juist toegankelijk zijn voor mensen die u willen
volgen.
Klik op ‘Instellingen’. U komt nu terecht bij de instellingen van
uw twitteraccount.
 Onder ‘account’ kunt u uw accountgegevens (bijvoorbeeld uw
gebruikersnaam) aanpassen.
 Onder ‘wachtwoord’ kunt u uw wachtwoord wijzigen.
 Onder ‘mobiel’ kunt u uw mobiele apparaat koppelen aan uw
twitteraccount, zodat u via sms’jes kunt tweeten.
 Onder ‘meldingen’ kunt u instellen in welke gevallen u e-mails
van Twitter wenst te ontvangen.
 Onder ‘profiel’ kunt u uw profiel (bijvoorbeeld avatar, bio,
locatie en website) wijzigen. U kunt hier tevens uw
twitteraccount aan uw facebookaccount koppelen, zodat
telkens wanneer u een tweet verstuurt, deze automatisch op
uw persoonlijke facebookpagina verschijnt.
 Onder ‘Ontwerp’ kunt u de vormgeving van uw profiel
wijzigen. U kunt kiezen voor één van de ontwerpen van
Twitter, het ontwerpen van een design door middel van
Themeleon of het zelf aanpassen van uw design. Op
www.imnl.nl/tools vindt u onder E1 een Adobe Photoshopbestand voor het vormgeven van uw achtergrond.
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Het grote nadeel van achtergronden is dat de grootte van de
achtergrond niet automatisch wordt aangepast bij verschillende
schermgroottes. Hierdoor kan content die u bijvoorbeeld in de
linkerbalk plaatst soms wegvallen achter de blokken van Twitter,
zoals hieronder te zien is op de Coca Cola Twitter-pagina bij een
schermresolutie van 1280 x 800 pixels.

Gezien deze beperking is het daarom aan te raden om te kiezen
voor een patroon in plaats van een achtergrond met tekst en
afbeeldingen. Uiteraard is het ook mogelijk om de tekst en
afbeeldingen zodanig te positioneren dat zij enkel bij zeer lage
resoluties (bijvoorbeeld 640 x 480 pixels) wegvallen.
Hoe u het ook wendt of keert, zorg ervoor dat uw achtergrond
uitstraalt wat u als bedrijf of persoon uit wilt stralen.
Dit betekent dat u onder andere rekening moet houden met de
volgende dingen:
 Kies nooit één van de standaardthema’s.
 Geef uw design (of u het nu met Themeleon doet of
bijvoorbeeld in Adobe Photoshop) dezelfde uitstraling als uw
website.
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 Kies voor rustige, maar voldoende contrasterende kleuren.
 Heeft u afbeeldingen van uw producten en / of services?
Overweeg deze in de achtergrond te verwerken.
 Bent u actief op meerdere social-mediakanalen? Overweeg
deze in de achtergrond te verwerken.
Nadat u uw profiel heeft vormgegeven en ingevuld, bent u klaar
voor het echte werk!
Het Twitteren kan beginnen.
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HOE GEBRUIK IK TWITTER?
Twitter houdt uiteraard niet op bij het aanmaken van een
account. Het echte werk begint nu pas, zowel in de vorm van het
versturen van tweets als in het verzamelen en (onder-)houden
van volgers.
De manier waarop u deze taken ten uitvoer brengt hangt af van
het zakelijke doel dat, of de zakelijke doelen die, u voor ogen
heeft met uw twitteraccount.

TWITTERJARGON
Twitter staat bol van termen die u op vrijwel geen enkel ander
platform zult terugvinden. Hieronder een kleine greep uit het
twitterjargon, de belangrijkste termen onder elkaar.
Direct Messages: Biedt u de mogelijkheid privéberichten te
sturen naar de Twitteraars die u ook volgen. U typt simpelweg
DM of D @gebruikersnaam voor het bericht dat u naar een
bepaalde Twitteraar wilt sturen.
Favorites: U kunt Tweets als favoriet markeren. Gebruik deze
optie bijvoorbeeld voor leuke, opmerkelijke, of interessante
Tweets die u tegenkomt.
Following: Dit zijn de twittergebruikers die u zelf volgt.
Followers: Dit zijn de twittergebruikers die u volgen.
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Hashtag: Het teken # (hashtag) plus een woord of woorden (aan
elkaar) wordt binnen Twitter gebruikt als categorisatie. Typt een
gebruiker bijvoorbeeld “ik wil een #nieuwe #fiets” dan worden
de woorden ‘nieuwe’ en ‘fiets’ aanklikbaar. Door op de woorden
te klikken krijgt een gebruiker een overzicht van alle tweets die
deze woorden bevatten. Veelgebruikte hashtags zijn #vacature
en #durftevragen.
Keyword: Een keyword is een woord of combinatie van woorden
die als zoekopdracht wordt ingegeven in het zoekveld van een
zoekmachine.
Listed: Twitter biedt u de mogelijkheid om lijsten aan te maken
van specifieke Twitteraars waarvan u de Tweets wilt volgen.
Lijsten zorgen ervoor dat u de tweets van de gekozen personen
niet alleen in uw ‘gewone’ nieuwsoverzicht te zien krijgt, maar
dat het ook geplaatst wordt op een speciale lijst. Hierdoor kunt u
eenvoudig het overzicht houden over specifieke volgers. U kunt
bijvoorbeeld een lijst met collega’s of potentiële klanten
aanmaken. Lijsten kunnen openbaar of privé zijn.
Reply of @Mention: Wanneer u op een tweet van een volger
wilt reageren kunt u dit doen door @gebruikersnaam plus
bericht in de tweet te plaatsen. Een Tweet met
@gebruikersnaam is overigens geen privébericht. Mensen die u
volgen kunnen dit bericht ook lezen.
Retweet: Het doorsturen van een door iemand anders getweet
bericht naar de volgers op uw eigen Twitteraccount.
Trending topic: een onderwerp waarover op dat moment het
meest gesproken wordt door alle Twitteraars.
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Tweet: De benaming van een door u of iemand anders geplaatst
bericht op een Twitteraccount. De tweet beslaat maximaal 140
tekens.
Twitteren: actief zijn op Twitter.
Twittosphere: de Twitter-gemeenschap.
Twitter stream: het nieuwsoverzicht met de meest recente
tweets in omgekeerd chronologische volgorde.

Twitterati: de meest gevolgde of meest vooraanstaande
Twitteraars. In Nederland bijvoorbeeld DJ Tiësto en Armin van
Buuren.
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TABBLADEN OP TWITTER.COM
Twitter.com heeft verschillende tabbladen en functionaliteiten.
Zo kunt u hier niet alleen overzichten vinden van uw eigen
tweets maar ook profielen bezoeken van anderen, suggesties
vinden voor te volgen gebruikers en overzichten van trending
topics.
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de
verschillende tabbladen en functionaliteiten op Twitter.com.

Startpagina
Onder dit tabblad vindt u een overzicht van de meest recente
tweets van u en uw volgers.
In de linkerkolom ziet u (van boven naar onder):
 Uw profielfoto, naam en een link naar uw profiel.
 Het venster ‘een nieuwe tweet opstellen’ waarin u, de zin
zegt het al, een nieuwe tweet kunt opstellen.
 Het venster ‘Wie te
volgen’, welke een
overzicht biedt van
suggesties voor te
volgen gebruikers op
basis van gebruikers
die u reeds volgt.
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 Een venster getiteld ‘trends’, waar u een overzicht vindt van
recente trending topics op basis van uw locatie en gevolgde
accounts. Door op de knop ‘wijzigen’ en daarna in de pop-up
wederom op ‘wijzigen’ te drukken, kunt u een andere regio
uitkiezen waarvan u trending topics wilt zien.
In de rechterkolom ziet u een overzicht van de meest recente
tweets van u en de door u gevolgde accounts.

Verbinden
Onder dit tabblad vindt u een overzicht van de meest recente
interacties met uw account, waaronder reply’s, retweets en
nieuwe volgers.

Door in de linkerkolom op ‘interacties’ te klikken, krijgt u een
overzicht van alle interacties met uw account.
Door op ‘vermeldingen’ te klikken krijgt u een overzicht van alle
berichten waarin uw accountnaam recentelijk is vermeld.
Onder de knoppen ‘interacties’ en ‘vermeldingen’ bevindt zich
een venster waarin suggesties voor te volgen accounts worden
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weergegeven (op basis van de accounts die u reeds volgt en uw
locatie). Dit venster biedt een aantal functionaliteiten:
 Vernieuwen: door hierop te klikken worden twee nieuwe
suggesties getoond.
 Alles weergeven: door hierop te klikken krijgt u een overzicht
van alle aan u gegeven suggesties.
 Door categorieën bladeren: hiermee wordt u doorverwezen
naar het tabblad ‘Ontdekken’.

Ontdekken
Onder dit tabblad vindt u een overzicht van suggesties voor te
volgen accounts, recente activiteiten van de accounts die u volgt
en recent geplaatste ‘verhalen’.
 Verhalen: door op deze knop te klikken komt u op een pagina
met een overzicht van recent gedeelde ‘verhalen’; tweets die
gelinkt zijn aan nieuwsartikelen. De getoonde verhalen zijn
gebaseerd op de accounts die u volgt en de trending topics
binnen uw regio (Nederland).
 Activiteit: hier vindt u een overzicht van de recente
activiteiten van de accounts die u volgt: recentelijk gevolgde
accounts, recentelijk aan favorieten toegevoegde tweets en
recentelijk aan lijsten toegevoegde accounts.
 Wie te volgen: door op deze knop te klikken wordt een
overzicht van suggesties voor te volgen accounts getoond (op
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basis van reeds gevolgde accounts en veelgevolgde accounts
op uw locatie).
 Vrienden zoeken: hier kunt u zoeken naar te volgen accounts
door te zoeken op volledige naam of gebruikersnaam, uw
Hotmail-, Gmail-, Yahoo- of AOL-contactpersonen te
doorzoeken of vrienden via e-mail uit te nodigen voor
Twitter.
 Door categorieën bladeren: hier vindt u een pagina waar u,
op basis van onderwerp, volledige naam of gebruikersnaam
nieuw te volgen accounts kunt vinden. Tevens biedt deze
pagina een overzicht van suggesties voor te volgen accounts.
Dit overzicht is ingedeeld op categorieën en is tevens
gekoppeld aan uw locatie.

Hashtag of trefwoord
In deze zoekbalk kunt u, op basis van hashtag of trefwoord,
zoeken naar tweets.

Profiel
De knop met het silhouet biedt u toegang tot de afgesloten
gedeeltes van Twitter: uw persoonlijke berichten, instellingen en
(privé-)lijsten.
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Privéberichten: door op deze
tekst te klikken wordt een
overzicht getoond van recente
privéberichten – op Twitter
bekend als direct messages –
tussen u en uw vrienden
(gebruikers die u volgt èn die u
terug volgen).
Lijsten: hier vindt u een overzicht van lijsten (groepen volgers)
die u volgt. U kunt hier tevens nieuwe lijsten aanmaken. Op deze
wijze kunt u verschillende gebruikers indelen op categorieën,
zodat u per lijst enkel een overzicht krijgt van de tweets van de
gebruikers binnen die specifieke lijst. Zo kunt u bijvoorbeeld een
lijst maken getiteld ‘Collega’s’ waaraan u de Twitteraccounts van
uw collega’s toevoegt.
Deze functionaliteit is vooral handig wanneer u veel volgers heeft
en dus veel berichten in uw tijdlijn heeft. Door de door u
gevolgde accounts te categoriseren door middel van lijsten kunt
u eenvoudig door de berichten navigeren die voor u op een
bepaald moment interessant zijn, zonder te hoeven zoeken
tussen alle berichten die u niet wilt lezen.
Voor een bedrijf is het interessant te kijken en bij te houden aan
welke lijst het bedrijf is toegevoegd (via de knop “lid van”). U
kunt hiermee in de gaten houden hoeveel mensen uw bedrijf in
een lijst hebben gezet en dus oprecht geïnteresseerd zijn in uw
tweets.
Help: hier wordt u doorverwezen naar de help-sectie van Twitter.
(support.twitter.com).
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Sneltoetsen: hier vindt u een overzicht (hieronder weergegeven)
van sneltoetsen voor het verhogen van uw efficiëntie op
Twitter.com.

De Tweet-knop: door op de knop te drukken die hiernaast staat
weergegeven kunt u een tweet versturen. U kunt in het venster
dat verschijnt een foto bijvoegen (vanaf uw computer) en uw
locatie al dan niet in de te schrijven tweet vermelden.
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CONTACTEN ZOEKEN
Voordat u begint met tweeten is het belangrijk dat u te volgen
accounts en volgers verzamelt. Begin met het zoeken naar
mensen en bedrijven die u kent van naam of zoek uw reeds
bestaande klanten.
Dit doet u door in de zoekbalk,
bovenin
de
pagina,
de
zoekterm in te voeren. Er
verschijnt een pagina waarop u
de meest recente tweets en
personen (accounts), video’s en
afbeeldingen kunt zien die
voldoen aan de door u
ingevulde zoekterm.
Door op de profielfoto’s van de
gevonden accounts te klikken
ziet u een overzicht met
informatie over de betreffende
account, zoals hiernaast is
weergegeven.
Door op ‘volgen’ te klikken wordt de account toegevoegd aan de
door u gevolgde accounts.
Door op het tabblad ‘personen’ te klikken komt u uit op een
overzicht van alle personen die voldoen aan de door ingevulde
zoekwoorden, met daarbij knoppen om hen te volgen.
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Een andere manier om contacten te zoeken is door de
contactpersonen op uw Hotmail-, Gmail-, Yahoo- of AOL-account
te doorzoeken (zoals eerder beschreven).
In het hoofdstuk ‘Twitter Tools’ vindt u tevens een aantal tools
waarmee u efficiënt veel accounts kunt volgen en volgers kunt
verzamelen.

TWEETEN
Na een klein aantal accounts te hebben gevolgd is het tijd om uw
eerste tweet te verzenden.
Denk er voordat u uw tweet samenstelt wel aan dat u slechts 140
tekens heeft om uw boodschap in kenbaar te maken. Het bericht
dat gestuurd wordt moet dus kort en krachtig zijn.
Het is eenvoudig om meer uit een tweet te halen door een link
toe te voegen naar een webpagina waar meer informatie staat
over de tweet. Een voorbeeldtweet zou er uit kunnen zien zoals
hieronder is weergegeven.

Zorg ervoor dat al uw tweets, mits u Twitter zakelijk inzet,
toegevoegde waarde hebben. Tweet bijvoorbeeld niet “heerlijke
kop koffie” (tenzij u koffie verkoopt) en wees altijd positief en
zakelijk. Het is van belang dat uw tweets uitstralen wat u als
bedrijf wil uitstralen!
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Op de volgende pagina’s vindt u een aantal manieren om de
specifieke functionaliteiten van Twitter te verwerken in uw
tweets.
Hashtags
Maak in uw tweets gebruik van hashtags! Op deze manier wordt
een woord aanklikbaar en onderdeel van een categorie. Tweet u
bijvoorbeeld “tweedaagse #conferentie in #Eindhoven #040” dan
worden de worden “conferentie”, “Eindhoven”, en “040”
aanklikbaar. Als andere gebruikers zoeken op deze woorden,
wordt uw tweet weergegeven.
Door trending topics in uw tweets te vermelden kunnen uw
tweets vaak worden weergegeven; een goede manier om
exposure te creëren en nieuwe volgers te vergaren.
@Mention
De @Mention wordt gebruikt om een openbare tweet naar een
andere gebruiker te sturen. Zie het als een adres voor de tweet.
Om een bericht naar een ander te sturen op Twitter typt u
simpelweg een “@” voor de gebruikersnaam van de persoon op
een plek in uw tweet.
Let op, want dit soort berichten is nog steeds publiekelijk
zichtbaar! Wanneer u een @ voor iemands gebruikersnaam zet,
wordt het automatisch ook een link naar het profiel van die
gebruiker. Dit maakt het makkelijker voor u om gebruikersprofielen van anderen te bezoeken en met hen te converseren.
Direct messages
Direct messages zijn privéberichten binnen Twitter; de Twitterversie van e-mail. Stuur een direct message door het profiel te
bezoeken en te klikken op ‘message’ aan de rechterkant van het
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gebruikersprofiel of door uw tweet te beginnen met DM
GEBRUIKERSNAAM gevolgd door uw bericht.
Een direct message is uitsluitend zichtbaar voor de persoon waar
u de direct message naartoe zendt. Het bericht is dus niet
publiekelijk zichtbaar.
Let wel: u kunt enkel een direct message sturen naar personen
die u volgen èn die u zelf ook volgt.
Media toevoegen aan een tweet
Binnen Twitter kunt u eenvoudig media toevoegen aan uw
tweets. U kunt een foto toevoegen via de camera-afbeelding in
het tweet-venster op Twitter.com (zie hieronder).

Klik op de camera-afbeelding en kies een foto uit uw eigen
bestand. De foto wordt vervolgens geüpload en meegestuurd
wanneer u op ‘Tweet’ klikt.
De tweet wordt dan getoond zoals hieronder is weergegeven.
Door op ‘foto weergeven’ te klikken wordt de foto onder de
tweet geopend.
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U kunt video’s toevoegen door de korte url van een YouTubevideo (zie hieronder) of de normale link van een Vimeo-video
(zichtbaar in uw adresbalk) in uw tweet te plaatsen.

De tweet wordt dan getoond zoals hieronder is weergegeven.
Net als bij foto’s worden video’s onder de tweet waarin zij zijn
verwerkt weergegeven door op ‘video weergeven’ te klikken.
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TIPS & TRICKS
DRIE TIPS VOOR EFFECTIEF GEBRUIK
Wanneer u Twitter zakelijk gebruikt is het essentieel om het
platform zo efficiënt mogelijk in te zitten, want tijd is geld. Het is
belangrijk om het overzicht te behouden, informatie te filteren,
snel te kunnen reageren en zo uw tijd optimaal te kunnen
benutten.
Twitter tools als Hootsuite en Tweetdeck (later te bespreken in
het hoofdstuk ‘Twitter Tools’) kunnen u hierbij van dienst zijn.
Deze tools maken, in tegenstelling tot Twitter.com, gebruik van
een interface die is opgebouwd uit tabellen. Dit zorgt ervoor dat
tweets, lijsten en volgers eenvoudig en overzichtelijk te
monitoren zijn.
Hier volgen drie tips voor het optimaliseren van uw Twitteractitiveiten:
1. Maak gebruik van lijsten om een overzicht te houden van al
uw volgers of mensen die u volgt. Wanneer u veel mensen
volgt, is het van belang dat u snel en doelgericht informatie
kunt categoriseren. Door verschillende groepen gebruikers in
te delen in verschillende lijsten (bijvoorbeeld collega’s,
zakenpartners, particuliere klanten en zakelijke klanten) kunt
u vrij eenvoudig het overzicht behouden.
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2. Door een lijst van zoekwoorden en hashtags samen te stellen
die gerelateerd zijn aan uw bedrijf of branche, en de activiteit
op deze lijst (tweets waarin deze zoekwoorden en hashtags
vermeld worden) te monitoren, kunt u eenvoudig kosteloos
marktonderzoek doen.
U blijft zo niet alleen op hoogte van de activiteit rondom uw
eigen bedrijf, maar ook van wat mensen en bedrijven in uw
branche bezighoudt. Dit kan u inspireren voor nieuwe inhoud
op uw zakelijke website of blog en het kan u zelfs nieuwe
ideeën geven voor uw producten of diensten!
3. Optimaliseer uw twittergebruik door gebruik te maken van
externe applicaties. Download bijvoorbeeld een Twitter-app
op uw smartphone zodat u overal, wanneer het u het beste
uitkomt tweets kunt plaatsen.
Stel daarnaast uw webbrowser zo in dat u, wanneer u op
Internet surft en bijvoorbeeld de ‘tweet this’-knop
tegenkomt, met één druk op de knop een tweet kunt
versturen zonder de desbetreffende webpagina te verlaten.
Installeer ten derde externe applicaties als Hootsuite of
Tweetdeck. De functionaliteiten van deze en andere
applicaties zullen worden toegelicht in het hoofdstuk ‘Twitter
Tools’.
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DO’S EN DON’TS
Alvorens u begint met twitteren zijn er enkele zaken die u in
overweging moet nemen; een aantal do’s en don’ts. Met deze
tips in uw achterhoofd kunt u uzelf een hoop tijd en geld
besparen en ook nog eens geld verdienen.
1. Vis alleen in een vijver met vissen!
Niet ieder merk of bedrijf is geschikt voor Twitter. Bevat uw
doelgroep vooral bejaarden, dan is Twitter wellicht niet het beste
platform voor uw organisatie. Is uw doelgroep bejaarden maar is
uw marketingstrategie toegespitst op de (klein-)kinderen van
bejaarden, dan is Twitter wel interessant voor uw organisatie.
Verkoopt u producten aan een doelgroep die liever anoniem
willen blijven (bijvoorbeeld uit schaamte) dan is Twitter wellicht
geen goed kanaal om de interactie met uw klanten aan te gaan.
Denk dus goed na of het voor uw bedrijf wel toegevoegde
waarde heeft om een twitteraccount aan te maken. Betrek uw
visie, missie, strategie en ook uw ervaring en uw gezonde
verstand in uw beslissing.
2. Geef Twitteraars een reden om uw account te volgen.
Laat uw volgers of toekomstige volgers zien dat u iets toe te
voegen heeft. Laat ze weten welke speciale aanbiedingen u heeft
of wat uw meerwaarde is ten opzichte van de concurrent.
Ga hierbij uit van uw eigen kracht en expertise, hetgeen zich
bijvoorbeeld uit in het niet enkel delen van persberichten van
andere partijen, maar ook het creëren van uw eigen content
door bijvoorbeeld uw mening (subtiel) te verwerken in een
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tweet, of door een artikel te schrijven op basis van het
persbericht, en de link naar dit artikel te tweeten.
Vraag u vóór het versturen van een tweet altijd af: “Wat is de
toegevoegde waarde van deze tweet?”. Bent u niet zeker van
een goede tweet, vraag dan een second opinion bij een bekende
of collega.
3. Zorg voor een foutloze spelling.
Spelling is één van de belangrijkste dingen waarop gelet moet
worden wanneer u uw Twitteraccount inzet voor zakelijke
doeleinden. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar toch
worden er vaak spelfouten gemaakt in tweets, hetgeen niet
gewaardeerd wordt en zelfs vaak genadeloos wordt afgestraft op
Twitter.
Op www.ikkannietspellen.nl wordt zelfs een overzicht
bijgehouden van slechte spellers, waarbij degene met de meeste
spelfouten de twijfelachtige eer krijgt ‘Spelfoutkampioen v/d/
week’ te worden.
Om situaties als deze te vermijden is het essentieel dat u uw
tweets op spelfouten controleert voordat u ze verstuurt. Zorg er
daarnaast voor dat u woorden helemaal uitschrijft, geen
verwarrende afkortingen gebruikt en zo weinig mogelijk sms-taal
hanteert.
4. Word niet te persoonlijk.
Op Twitter worden regelmatig de etiquettegrenzen
overschreden. Te informele reacties op tweets, gespreksonderwerpen die normaliter aan de bar plaatsvinden; er zijn
talloze voorbeelden te verzinnen van momenten waarop
Twitteraars zowel de grenzen van aanvaardbaarheid
overschrijden als vergeten dat Twitter een openbaar netwerk is.
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Op persoonlijke accounts zijn de regels vrij (maar niet flexibel).
Op accounts die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt is dit
echter niet het geval. Houd in het laatste geval daarom de
volgende stelregel aan wanneer u met een andere
twittergebruiker interactie aangaat op Twitter:
Gedraag u zoals u zich zou (of althans dient) te gedragen
tijdens een netwerkborrel waarbij de aanwezigen alles
kunnen horen wat u zegt. Wordt het gesprek naar uw mening
te persoonlijk, ga dan verder via discretere communicatiemiddelen.
5. Wees authentiek.
Twitteraars verwachten authenticiteit in uw tweets, in de
accounts die u volgt, in de directe berichten die u stuurt.
Als Twitteraars het gevoel krijgen dat degene die een bepaalde
Twitteraccount beheert niet authentiek is of de Twitteraccount
gebruikt voor de verkeerde doeleinden zult u snel het aantal
volgers van dit account zien dalen en tweets als de onderstaande
voorbij zien komen.
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6. Reageer direct.
Het tempo waarin Twitter en haar gebruikers zich voortbewegen
is bijna onmeetbaar. Zo werden er bijvoorbeeld tijdens na het
vierde doelpunt van Spanje tegen Italië tijdens de EK-finale van
2012 15.358 tweets per seconde verstuurd en gedurende de
gehele wedstrijd in totaal 16.6 miljoen tweets.
Gezien dit hoge tempo is de aandachtspanne van Twitteraars vrij
laag, wat de belangrijkste reden vormt dat wanneer iemand u
een persoonlijk bericht stuurt (dat niet door u als spam gezien
wordt) of u een @mention stuurt (dat niet door u als spam
gezien wordt) u zo snel mogelijk op het desbetreffende bericht
moet reageren.
Stuurt u pas na twee dagen een bericht terug, dan heeft u uw
kans gemist. Er is dan al in de behoefde van de persoon aan de
andere zijde voorzien of de desbetreffende persoon is het bericht
alweer vergeten. Beperk uw reactietijd dus tot maximaal een
halve dag.
7. Stuur niet teveel berichten.
Twitter is een social-mediaplatform, geen zendkanaal. Schrijf dus
niet alleen uw eigen tweets en deel niet enkel uw eigen inhoud.
Re-tweet en reply berichten van anderen en ga de interactie aan.
Op deze manier balanceert u uw acties met reacties.
Houd niet alleen de kwaliteit maar ook de kwantiteit van uw
tweets in balans. Ga op basis van het twittergedrag van
concurrenten, partners en andere branchegenoten, maar ook op
basis van het twittergedrag van uw klanten na hoe u uw
twittergedrag moet ‘inrichten’.
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Twitteren uw klanten vooral tijdens de weekenden en avonden?
Sturen uw branchegenoten vooral tweets tijdens de avonduren?
Door antwoorden te zoeken op vragen als deze kunt u uw eigen
twittergedrag zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten.
8. Wees dankbaar.
Bedank nieuwe volgers en gebruikers met goede content
(bijvoorbeeld tips of promoties). Bedank ook voor complimenten
van volgers.
Kleine gestes als deze zorgen ervoor dat andere Twitteraars u
respect en expertise toedichten; ze gaan u re-tweets en reply’s
gunnen. Hoe vaker dit gebeurt, des te meer verkeer er naar uw
twitterpagina komt en des te meer ogen uw expertise, services,
producten en promoties zien.
9. Houd uw zoekwoorden en concurrenten in de gaten.
U kunt ervan uitgaan dat u niet de enige in uw branche bent die
actief is op Twitter. Uw concurrenten en branchegenoten zijn
vaak niet enkel aanwezig maar zijn u misschien op het eerste
gezicht ook een stapje voor.
Door het twittergedrag van uw concurrenten en branchegenoten
in de gaten te houden kunt u als het ware meekijken in de
keuken van hun social media-beleid. Wat voor berichten posten
ze, op welke manier communiceren ze en welke tips geven ze
aan de klanten? Speel hierop in en bied juist andere dingen aan
of kopieer een idee en steek het in een nieuw jasje.
Daarnaast is het bijhouden van het verkeer op uw belangrijkste
zoekwoorden essentieel. Bent u bijvoorbeeld de eigenaar van
een restaurant in Maastricht? Houd dan het verkeer op
zoekwoorden als “restaurant” en “maastricht” in de gaten.
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10. Zorg voor een goed ingevuld profiel.
Gebruik uw bedrijfslogo of het logo van uw belangrijkste merk als
profielfoto. Dit geeft herkenning voor de klant. Zorg er verder
voor dat uw bio een overzicht biedt van uw bedrijf en dat het uw
belangrijkste zoekwoorden bevat. Plaats tevens een link naar uw
website.
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ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN
Op het eerste gezicht lijkt Twitter weinig zakelijke mogelijkheden
te hebben.
“Wat hebben mijn klant eraan dat ik ze vertel waar ik
mee bezig ben?”
“Waarom zou ik mij moeten interesseren voor de
dagelijkse bezigheden van mijn klanten?”
“Waarom zou ik mij begeven op een platform waarop
het merendeel van de informatie nutteloos lijkt?”
Kritische vragen als deze worden vaak gebruikt wanneer men de
zakelijke mogelijkheden van Twitter probeert uit te leggen. In dit
hoofdstuk zal besproken hoe Twitter wel degelijk voor zakelijke
doeleinden gebruikt kan worden.
Om te beginnen zijn er, globaal gezien, vier doelstellingen die
met Twitter behaald kunnen worden.
1. Personeelswerving:
Twitter wordt in toenemende mate gebruikt voor het
plaatsen van vacatures, het aantrekken van personeel en het
monitoren van potentiële werknemers.
De grote mate van openheid (openbare accounts), de hoge
snelheid, de categorisering door middel van hashtags en de
lage interactiedrempel van het platform zorgen ervoor dat
potentiële werknemers eenvoudig aangetrokken en
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gescreend kunnen worden door het ‘tweet-verleden’ van de
potentiële werknemer te analyseren.
2. Marketing & PR:
Naast het promoten van producten en services biedt Twitter
de ideale mogelijkheid om kennis en nieuws te delen.
Is er een belangrijke ontwikkeling in uw werkveld? Deel het
nieuwsbericht op Twitter en toon daarmee uw expertise.
Heeft u een nieuw product of heeft u een oud product
geüpdatet? Laat het uw volgers weten op Twitter. Staat u
binnenkort op een evenement? Deel informatie over het
evenement op Twitter.
In het kort: Twitter biedt uitgelezen mogelijkheden voor
externe communicatie.
3. Web Care:
Twitter is, net als ieder ander social media platform, geen
zendkanaal. Uw klanten en partners kunnen reageren op uw
berichten, ze kunnen de interactie met u aangaan maar ze
kunnen ook berichten versturen waar u als bedrijf geen
behoefte aan heeft; die het imago van uw bedrijf kunnen
schaden.
Door Twitter te monitoren op het gebruik van uw
gebruikersnaam of bepaalde hashtags, kunt u razendsnel
reageren op negatieve feedback.
U helpt hierbij niet enkel het individu dat de negatieve
feedback verzonden heeft, maar toont tegelijkertijd aan uw
volgers dat u servicegericht bent.
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Op deze manier kunt u de ontwikkeling van een sneeuwbaleffect, waar social media om bekend staan, tenietdoen en de
reputatie van uw merk versterken.
4. Concurrentieanalyse:
Gezien de grote hoeveelheid aan gedeelde data die aanwezig
is op het platform biedt Twitter een goede mogelijkheid tot
concurrentieanalyse, mits uw concurrenten natuurlijk
aanwezig zijn op het platform.
Door in de gaten te houden hoe vaak en wanneer uw
concurrenten informatie delen op het platform, hoe zij al dan
niet interactie creëren met andere gebruikers en bovendien
wat voor soort informatie zij delen (bijvoorbeeld links naar
video’s van derden of links naar hun eigen website), kunt u
gratis een kijkje nemen in de keuken van uw concurrenten.
De praktische uitwerking van deze vier algemene manieren om
Twitter zakelijk in te zetten, verschilt van bedrijf tot bedrijf, van
doelgroep tot doelgroep, van dag tot dag, van evenement tot
evenement en zelfs van persoon tot persoon.
Waar kunt u zoal aan denken?
 Ontwikkel en promoot uw merk door informatie (van derden)
te delen die gerelateerd is aan uw merk. Is er belangrijk
nieuws? Is er een groot evenement? Is er een opvallende
ontdekking? Deel dit dan met uw volgers zodat u uitgroeit tot
een expert binnen uw veld.
 Ga in dialoog met personen uit uw klantenbestand. Volg ze en
vraag ze naar hun ervaringen met uw producten. Bied ze
service en laat dit zien! Maar let wel: wees oprecht.
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 Houd bij wat er wordt gezegd over uw bedrijf en merk. Door
het filteren van bepaalde zoekwoorden (bijvoorbeeld uw
gebruikersnaam) kunt u doelgericht de kwantiteit en kwaliteit
van verkeer op Twitter omtrent uw bedrijf en merk
analyseren. Hierover later meer in het hoofdstuk ‘Twitter
Tools’.
 Creëer een hype rondom aanstaande evenementen: tweet
uw voorbereidingen, re-tweet de voorbereidingen van de
organisatie en beantwoord vragen van (potentiële)
bezoekers.
 Promoot uw website of andere social media accounts. Plaats
u een bericht op uw blog of hebt u een podcast gemaakt?
Tweet het en vraag om interactie! Heeft u een nieuw product
of verandert er iets in uw productaanbod? Tweet het.
Vergeet echter niet (potentiële) klanten een reden te geven
om op de link in de tweet te klikken. Verbind bijvoorbeeld
een unieke Twitter-actie aan het nieuwe product of vraag de
klanten om een reactie.

In de volgende hoofdstukken worden doelstelling 2, 3, en 4
besproken. Doelstelling 1 zal later in dit boek in het hoofdstuk
‘Twilliciteren’ aan bod komen.

TWITTER GEBRUIKEN VOOR MARKETING
Twitter is een uitgelezen marketingtool dankzij de ruime
mogelijkheden die het platform biedt op het gebied van
kennisdeling en promotie. Hieronder vindt u een uitleg over hoe
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u de mogelijkheden van Twitter kunt benutten voor het
promoten van uw producten, services of merk.
Optie 1. Gebruik Twitter om personen naar uw website te
lokken.
Het directe hoofddoel van twittermarketing is het genereren van
verkeer naar uw website, webshop of blog, want dat is de
voornaamste plaats waar u uw leads en sales genereert.
Het is daarom zaak dat u in uw tweets de toegevoegde waarde
van uw producten, services of diensten laat terugkomen.
Heeft u een nieuw product? Tweet dan over de toegevoegde
waarde van het product en link direct door naar de pagina op uw
webshop waarop u het desbetreffende product verkoopt. Bent u
bezig met de voorbereidingen voor een evenement? Tweet dan
een foto van de voorbereidingen en link door naar een pagina op
uw website waarop meer informatie over het evenement
vermeld staat. Plaats u regelmatig nieuwsberichten of blogposts,
deel deze dan op Twitter onder vermelding van de juiste
hashtags. Heeft u een nieuwe bedrijfsvideo gemaakt? Tweet dan
de pagina op uw website waarop klanten en potentiële partners
de video kunnen terugvinden.
In het kort: deelt u nieuwe content op uw website, webshop of
blog, verwijs dan uw Twitter-volgers zoveel mogelijk direct naar
de plaats waar u de desbetreffende content deelt.
De reden? Hoe u het ook wendt of keert, uw website, webshop
of blog is de enige plaats op het internet waarover u de volledige
controle heeft. Benut deze mogelijkheid! Gebruik Twitter als het
aas om uw klanten uw sales funnel (verkoopfuik) en dus uw
website in te leiden.
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Optie 2. Gebruik uw Twitter favorietenlijst als een referentieoverzicht.
Wanneer u met uw muis over een willekeurige tweet in uw
tijdlijn beweegt, verschijnen er enkele opties waaronder de
eerder besproken favorietenlijst. Wanneer u op de tekst
“toevoegen aan favorieten” klikt wordt de geselecteerde tweet,
u raadt het waarschijnlijk al, toegevoegd aan uw favorieten.
Door positieve reacties op uw services, producten, merk, of
positieve interacties met andere Twitteraars in uw favorieten op
te slaan, creëert u een overzicht van positieve referenties die u
met uw klanten, of ze nu op Twitter zitten of niet, kunt delen
door ze te verwijzen naar
‘twitter.com/gebruikersnaam/favorites’.
Voorbeeld: twitter.com/HubSpot/favorites

Wilt u ervoor zorgen dat uw lijst met twitterreferenties direct
zichtbaar is op uw website, zoals op imnl.nl/cursussen? Kijk dan
op Tweetamonial.com. Tweetamonial wordt nader besproken in
het hoofdstuk ‘Twitter Tools’.
Optie 3. Gebruik Twitter om evenementen en campagnes te
promoten
Organiseert u binnenkort een groot evenement? Of geeft u een
workshop? Promoot dan uw evenement met Tweet-ups,
vervolgberichten op een tweet. Tweet bijvoorbeeld dat u bezig
bent met sponsorwerving, of dat het inschrijfsysteem op de
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website live is. Tweet dat u het geluid aan het testen bent of
tweet het design voor uw promotiemateriaal.
Op deze manier houdt u het Twitter-publiek op de hoogte van de
ontwikkelingen en creëert u een verhaallijn in uw tweets.
Dit zal Twitteraars, mits ze uiteraard geïnteresseerd zijn in uw
producten, services, branche of het specifieke evenement,
sneller ertoe aanzetten uw Tweets te re-tweeten en uw
twitteraccount te volgen dan wanneer er geen verhaallijn in uw
tweets zit.
Het is wel essentieel dat u in elk van uw tweets, of ten minste
een groot deel daarvan, uw volgers doorverwijst naar uw
website.
Tip: bedenk voordat u begint met het versturen van tweets over
uw evenement een hashtag voor uw evenement, hetgeen onder
andere voor de volgende voordelen zorgt:
• Uw hashtag kan gebruikt worden voor het zogenaamde ‘livetweeten’: het versturen van tweets tijdens een evenement,
waarin Twitteraars beschrijven wat ze meemaken op het
evenement. De hashtag zorgt ervoor dat de berichten op het
evenement gecategoriseerd en verzameld worden, wat een
online gesprek opbouwt rondom het evenement.
• Personen die niet op het evenement aanwezig zijn, zien
misschien tweets voorbij komen waarin de door u gecreëerde
hashtag vermeld wordt. Hoe meer uw hashtag genoemd
wordt, des te lager de drempel voor deze personen om te
gaan participeren in de conversatie.
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Optie 4. Gebruik Twitter om nieuwe toepassingen te promoten
Heeft u een nieuwe toepassing of module op uw website? Of
heeft u een toepassing toegevoegd aan een product? Promoot
deze dan via Twitter. Twitteraars zijn namelijk gek op nieuwtjes,
vooral wanneer u de toegevoegde waarde van de toepassing
koppelt aan gebruikerservaringen.
Optie 5. Deel uw kennis en word een autoriteit binnen uw
gebied
Zijn er interessante ontwikkelingen in uw veld? Zijn er nieuwe
regels in uw branche? Is er een evenement in uw branche
waarvan u uw volgers op de hoogte wilt brengen? Deel uw
kennis en expertise!
Hoe meer (unieke) kennis en inzichten u deelt, des te meer uw
volgers u zullen gaan zien als expert binnen uw branche. Op den
duur zullen zij meer van uw berichten gaan re-tweeten, sneller
de interactie met u aangaan door middel van reply’s en zo sneller
meer exposure genereren voor uw account.
Zorg er wel voor dat u uw persoonlijkheid verwerkt in uw tweets
door middel van hashtags of opmerkingen over een artikel.
Combineer tevens het delen van content van derden met het
delen van uw eigen unieke content. Op deze wijze kunt u uw op
Twitter vergaarde reputatie als brug naar uw website inzetten.
Optie 6. Creëer een wedstrijdelement in uw tweets
Een prima manier om ervoor te zorgen dat uw berichten geretweet worden en dat klanten betrokken raken bij uw bedrijf is
het creëren van een wedstrijdelement.
Zo kunt u bijvoorbeeld specifieke acties aanbieden voor uw
producten of een belangrijke update op uw website promoten.
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Door de acties tijds- en kwantiteitsgevoelig te maken, worden uw
volgers gestimuleerd om actie te ondernemen.
U kunt denken aan acties als de volgende:
“Interplein.nl is vernieuwd! Neem een kijkje! RT dit
bericht en maak kans op een #fatboy! Check bit.ly/391fja
voor info!”
“Onze #appeltaarten zijn vernieuwd! RT dit bericht en
krijg 50% korting bij je volgende aankoop! Check
bit.ly/4jfdkq”
“We hebben nog 5 paar #D&G boxershorts in M! Reply
op dit bericht voor 21:00u en ontvang een #gratis paar!”
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TWITTER GEBRUIKEN VOOR PR
Twitter is niet enkel een advertentieplatform of een plaats waar
u uw klanten van advies en hulp kunt voorzien; het is tevens een
uitstekend platform om uw bedrijf te profileren en om uw merk
te versterken.
Door bewust op zoek te gaan naar journalisten, verslaggevers en
bloggers binnen uw branche en met hen op Twitter de interactie
aan te gaan kunt u ervoor zorgen dat uw expertise bij een groter
publiek bekend wordt en de grenzen van Twitter overschrijdt. De
beste manier om journalisten, verslaggevers en bloggers te
vinden is door hun namen te zoeken op Twitter of de volgers te
bekijken van de twitteraccounts van de organisaties waaraan zij
geaffilieerd zijn.
Verder zijn uiteraard de vakbladen en vooraanstaande weblogs
en nieuwssites binnen uw branche ideale plaatsen om
journalisten, bloggers en verslaggevers te vinden.
Heeft u de Twitter accounts van de desbetreffende gevonden?
Tweet dan met ze. Reageer op hun tweets, retweet hun tweets
en stel hen vragen; ga de interactie met hen aan.
Op deze manier steekt u uw hoofd boven het maaiveld uit en
creëert u een band met hen. Hoe sterker deze band (zij het enkel
via Twitter), des te meer de desbetreffende personen uw
expertise verder verspreiden en zo uw merk versterken.
Uiteraard is het hierbij wel belangrijk dat u iets te delen heeft;
dat u het materiaal heeft om uw reputatie op te bouwen en te
versterken. Deel dus belangrijke updates uit uw branche, deel
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unieke content op uw website, ga de dialoog aan met
gerelateerde personen en organisaties op Twitter en laat zien dat
u betrokken bent bij uw merk en alle facetten van uw merk.
Wilt u een belangrijke spil zijn in uw woonplaats? Plaats dan niet
enkel berichten uit uw branche maar ook updates over uw
woonplaats.
Wilt u overkomen als een bedrijf dat betrokken is bij
duurzaamheid, deel dan ook tweets over dit onderwerp.
Wilt u zich profileren als een internationaal bedrijf? Deel dan ook
informatie van buitenlandse blogs en nieuwssites en deel uw
informatie in verschillende talen.
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TWITTER GEBRUIKEN VOOR WEBCARE
Twitter wordt door steeds meer organisaties gebruikt als online
helpdesk en webcareplatform.
Door middel van een speciaal daarvoor ingerichte en speciaal
daarop toegespitste twitteraccount wordt er antwoord gegeven
op vragen van klanten, gereageerd op klachten en geïnformeerd
over belangrijke updates. Kijkt u eens naar onderstaand
voorbeeld.
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Hieronder vindt u een tweetal manieren om Twitter in te
schakelen als een vorm van helpdesk.
1. Reageer direct op problemen die mensen tweeten over uw
organisatie of product.
Houd tweets over uw bedrijf of producten in de gaten via Twitter
search of applicaties zoals Tweetdeck en Hootsuite en reageer zo
snel mogelijk op negatieve maar ook op positieve berichten.
Op deze manier kunt u negatief commentaar wellicht omzetten
in positief commentaar en uiteraard het positieve effect van
positief commentaar verder versterken. Daarnaast zal de klant
uw snelle reactie als positief beschouwen omdat diegene
gehoord wordt.
2. Laat uw klanten weten wanneer uw bedrijf niet bereikbaar is.

Biedt u uw services enkel online aan? Laat dan weten wanneer er
problemen zijn met uw website of webshop en houd uw klanten
op de hoogte van wijzigingen.
Bent u tijdelijk telefonisch niet bereikbaar? Tweet het en bied
geïnteresseerden alternatieve manieren om contact met u te
leggen. Zijn er wegwerkzaamheden in de buurt van uw pand?
Laat het uw klanten weten door middel van een tweet en
informeer ze wanneer de werkzaamheden voltooid zijn.
U ondervangt hiermee meteen een grote hoeveelheid negatieve
feedback en toont tegelijkertijd uw waardering voor uw klanten.
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TWITTER GEBRUIKEN VOOR CONCURRENTIEANALYSES
Veel mensen denken dat Twitter een nutteloos platform is als
men zelf niet tweet.
“Het gaat toch om de interactie met de klanten?”
“Ik moet mijn expertise toch tonen?”
Inderdaad, dit zijn een tweetal manieren om Twitter zakelijk in te
zetten. Er wordt echter vaak een zeer belangrijke functie van het
platform overzien: het inzetten van Twitter voor
concurrentieanalyses.
Door het feit dat praktisch alle zakelijke accounts op Twitter
openbaar zijn heeft u toegang tot een enorme hoeveelheid
informatie die u, als u geen Twitteraccount zou hebben, zou
mislopen.
U kunt updates lezen over de producten en services van
branchegenoten, nieuwe vacatures, over nieuwe ontwikkelingen
in uw werkveld en u kunt zien hoe uw concurrenten omgaan met
hun klanten op Twitter.
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Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Het enige wat u moet doen om eenvoudig toegang te hebben tot
en overzicht te behouden van informatie als de bovenstaande is
een account aanmaken, relevante partijen (mits ze aanwezig zijn
op Twitter uiteraard) volgen en nieuwsoverzichten van
belangrijke zoekwoorden bijhouden met applicaties zoals
HootSuite (later te bespreken in het hoofdstuk ‘Twitter Tools’).
Zorg er wel voor dat u, indien u niet van plan bent zelf te gaan
tweeten, een account aanmaakt dat niet direct gerelateerd is aan
uw organisatie; het is immers niet de bedoeling dat mensen uw
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Twitter-profiel bezoeken gezien het feit dat u enkel anderen in
de gaten wilt houden. Zorg er dus voor dat u in uw Twitter
account-instellingen in het onderdeel ‘account’ het veld
“anderen kunnen mij vinden via mijn e-mailadres” uitvinkt en bij
‘Tweetprivacy’ het veld “Mijn tweets afschermen” aanvinkt.
Door Twitter op deze manier in te zetten kunt u dagelijks
meekijken in de keuken van uw branchegenoten, concurrenten,
partners en klanten, mits zij uiteraard informatie als in de
genoemde voorbeelden openbaar maken.
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TWITTER EN DE ZOEKMACHINES
De algoritmes achter de alom bekende zoekmachines (Google,
Bing en Yahoo) beginnen te veranderen. Het is bijvoorbeeld niet
langer de leeftijd van uw domeinnaam en de kwantiteit en
kwaliteit van links naar uw website die ervoor zorgt dat uw
website beter geïndexeerd wordt (en dus beter gevonden
wordt).
De rol van social media en ‘dynamic content’ (dynamische
inhoud) wordt steeds groter; het internet is niet langer een
verzameling reclamefolders. Het is een interactiemedium; ook de
bedrijven achter de zoekmachines zien dit in.
Twitter kan in dit aspect een belangrijke rol spelen. Sterker nog:
zoals u hieronder kunt zien kan een actieve, goed ingerichte en
veel gevolgde Twitteraccount ervoor zorgen dat uw
twitteraccount hoger geïndexeerd wordt dan bijvoorbeeld de
website van uw concurrent (zoekwoorden: internet marketing
nederland, ingevoerd op 4 juli 2012, 12:00u).

Nu is de hamvraag natuurlijk de volgende: hoe zorgt u ervoor dat
uw Twitteraccount optimaal geïndexeerd wordt? Hier volgen
enkele tips om daarvoor te zorgen.
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Tip 1. Maak uw account openbaar.
Als u geen openbaar account heeft, zijn uw tweets niet voor
iedereen zichtbaar en zijn de links naar bijvoorbeeld uw website
ook niet aanklikbaar. Zonder openbaar account draagt uw
twitteraccount simpelweg niet maximaal bij aan de indexering
van uw website (en omgekeerd).
Tip 2. Kies een goede gebruikersnaam.
Heet uw bedrijf Bakkerij Jansma, noem dan uw Twittergebruikersnaam bijvoorbeeld ‘BakkerijJansma’ of ‘JansmaBakker’
of simpelweg ‘brood’. Probeer het gebruik van underscores
(‘Bakkerij_Jansma’) en cijfers (‘Jansma456’) te vermijden. Het
laatstgenoemde geldt uiteraard niet als uw bedrijf ‘Restaurant
007’ heet.
Probeer ervoor te zorgen dat uw gebruikersnaam uw
belangrijkste zoekwoord en/of uw bedrijfsnaam bevat. Zonder
een goede gebruikersnaam wordt u zowel binnen Twitter als
binnen de zoekmachines moeilijker gevonden. Zorg er overigens
wel voor dat uw gebruikersnaam zo kort mogelijk is. Een
belangrijke reden hiervoor vindt u bij tip 7.
Tip 3. Optimaliseer uw bio.
Uw Twitter-bio biedt u de mogelijkheid om in 160 tekens uw
organisatie aan te prijzen en te omschrijven. Zorg er dus voor dat
deze 160 tekens een aantrekkelijk, leesbaar overzicht bieden van
uw belangrijkste zoekwoorden.
U kunt ervoor kiezen in volledige zinnen te schrijven maar u kunt
ook werken met het ‘|’ teken, zoals hieronder weergegeven.

58

Tip 4. Verzamel links naar uw twitteraccount.
Vergroot de zichtbaarheid van uw twitteraccount door middel van link building. Plaats
bijvoorbeeld een link naar uw account als u
een bericht achterlaat op een nieuwssite
maar vraag ook om de toevoeging van een
link naar uw twitteraccount als er op andere
websites een artikel wordt geschreven waarin uw bedrijf
voorkomt. Daarnaast is het belangrijk dat er op uw website een
duidelijke, aantrekkelijke link naar uw twitteraccount.
Hiernaast en hieronder staat een tweetal voorbeelden van het
laatstgenoemde.

Op https://twitter.com/about/resources/buttons vindt u een
overzicht van de manieren om bijvoorbeeld de direct
bovenstaande twitterknop op uw website te plaatsen.
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Hieronder ziet u twee creatieve manieren om Twitter direct in
een website te integreren.
www.justindelabar.com

www.jeffsarmiento.com
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Hoe u ook besluit om uw aanwezigheid op Twitter aan te geven,
het is zaak dat er een call-to-action (een oproep tot actie) bij
staat zoals “volg ons” of “zie hier onze laatste tweet”.
Tip 5. Zorg ervoor dat u uw website op uw twitteraccount
vermeldt.
De drempel voor gebruikers om vanuit uw Twitteraccount naar
uw website te gaan moet zo laag mogelijk zijn. Vermeld dus
zowel in uw tweets als op uw twitteraccount uw website.
Tip 6. Vermeld uw zoekwoorden in uw tweets.
Probeer uw tweets zo vorm te geven dat er ruimte is voor een
aantal zoekwoorden, indien mogelijk met hashtags.
Promoot u een evenement in eindhoven en bent u actief op het
gebied van duurzaam ondernemen? Tweet dan bijvoorbeeld
“aanstaande zondag SocialMarket in #Eindhoven! #040,
#CSR, #MVO”
Op deze manier kunnen uw tweets, en daarmee uw
twitteraccount, beter gevonden worden binnen Twitter.
Tip 7. Verzeker de ‘re-tweetbaarheid’ van uw tweets.
Op Twitter heeft u slechts de beschikking over 140 tekens om uw
informatie met de wereld te delen.
Wilt u ervoor zorgen dat anderen uw volledige bericht kunnen
re-tweeten, dan is het belangrijk dat u de lengte van uw bericht
beperkt tot 120 tekens. Op deze manier is er voldoende ruimte
voor uw gebruikersnaam en een opmerking wanneer een andere
Twitteraar besluit uw bericht te re-tweeten.

61

Tip 8. Deel links
Verwijs in uw Tweets naar uw website door middel van links.
Zorg er wel voor dat de lengte van uw links zo min mogelijk de
inhoud van uw tweets schaadt door een URL-verkorter als Bitly
(later te bespreken in het hoofdstuk ‘Twitter Tools’) te gebruiken.
Plaats niet simpelweg bij ieder van uw tweets een link naar uw
homepage maar stuur gebruikers doelgericht naar relevante
pagina’s.
Promoot u in een tweet een bepaald product? Plaats dan een link
naar de pagina waarop dit product beschreven staat (en wellicht
aan te schaffen is). Promoot u een bepaald evenement in een
tweet? Voeg dan een link toe naar een pagina met meer
informatie over het desbetreffende evenement.
In het kort: zorg dat de links in iedere tweet zo relevant en
doelgericht mogelijk zijn.
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ADVERTEREN OP TWITTER
Naast het ‘organische’ gebruik van Twitter biedt het platform een
klein aantal advertentiemogelijkheden om de zichtbaarheid van
bepaalde tweets, accounts of trends (onderwerpen aangeduid
met hashtags) te vergroten.
Omdat de advertenties vrijwel geheel te specificeren zijn naar uw
wensen en hun succes door middel van Twitter analytics
eenvoudig te monitoren is, kunt u hiermee tegen een relatief
kleine investering zeer veel exposure creëren. Hieronder wordt
uitgelegd welke advertentiemogelijkheden Twitter biedt.
Promoted Tweets
Promoted tweets zorgen ervoor dat het bereik en de
zichtbaarheid van uw tweets voor zowel volgers als niet-volgers
van uw twitteraccount vergroot wordt.
Promoted tweets verschijnen bovenaan de pagina met
zoekresultaten als een gebruiker naar bepaalde keywords zoekt.
Zoekt een gebruiker bijvoorbeeld naar “hout” en u heeft “hout”
aangegeven als één van de zoekwoorden waarbij u uw promoted
tweet wilt laten vertonen, dan komt uw promoted tweet boven
aan de zoekresultaten te staan. De promoted tweet wordt, zoals
hieronder zichtbaar is, aangeduid met een oranje-gele pijl.
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Gebruikers kunnen, net als met een gewone tweet, op de links in
de promoted tweet klikken, op de promoted tweet reageren, de
promoted tweet re-tweeten en de promoted tweet aan hun lijst
van favoriete tweets toevoegen.
Let op! in juli 2012 waren promoted tweets nog maar in beperkte
mate beschikbaar.
Promoted Trends
#DWDD (de Wereld Draait Door), #TVOH (The Voice of Holland),
Melkweg, #QueensDay en #kangoeroe; allen woorden die één of
meerdere keren “trending topics” zijn geweest in Nederland,
hetgeen simpelweg betekent dat deze woorden, woordcombinaties of afkortingen op een bepaalde dag of op een
bepaald uur door een groot aantal Twitteraars in een bepaald
geografisch gebied gebruikt worden.
Deze worden weergegeven aan de linkerzijde van het
nieuwsoverzicht van iedere gebruiker die zich bevindt in
datzelfde geografische gebied.
Als zakelijk gebruiker kunt u deze trends promoten om ervoor te
zorgen dat de impact van de trending topics verder vergroot
wordt.
Een promoted trend word
weergegeven
in
het
‘Trends in …’ blok en
wordt, net als promoted
tweets, aangeduid met een
oranje-gele pijl. Op een
zelfde wijze als bij een
promoted tweet betaalt de
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adverteerder slechts als een gebruiker de promoted trend
gebruikt, in het geval van een promoted trend door erop te
klikken. Na op de promoted trend te hebben geklikt komt de
gebruiker terecht op een pagina waarop alle tweets die het
woord, de woordcombinatie of de afkorting uit de promoted
trend bevatten.
Dit nieuwsoverzicht is organisch en dus niet gefilterd op basis van
de wensen van de adverteerder. Het kan dus zowel positief
(“#DWDD was weer fantastisch”) als negatief gebruik (“wat is
#DWDD toch oppervlakkig tegenwoordig”) van de promoted
trend bevatten.
Om dit risico enigszins te ondervangen worden promoted trends
vaak gebruikt in combinatie met promoted tweets, zodat als een
gebruiker op de promoted trend klikt, hij of zij terecht komt op
een pagina met een overzicht van alle tweets die het trending
topic bevatten maar waar een bepaalde promoted tweet
bovenaan staat.
Let op! in juli 2012 waren promoted tweets nog maar in beperkte
mate beschikbaar.
Promoted Accounts
Deze methode is uitermate
geschikt om meer volgers voor uw
profiel
te
krijgen,
hetgeen
wenselijk is wanneer u een nieuw
product of nieuwe dienst heeft en
u deze onder de aandacht wilt
brengen.
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Met een promoted account kunt u uw aanwezigheid op Twitter
snel versterken en een grote groep van twittervolgers opbouwen
die interesse in uw bedrijf heeft. Een promoted account is te zien
in zoekresultaten en komt tevens bovenin het blok ‘wie te
volgen’ te staan (zoals hiernaast aangegeven).
Uw promoted twitteraccount wordt enkel weergegeven wanneer
gebruikers zoeken op door u geselecteerde zoekwoorden in een
door u geselecteerd geografisch gebied. Wanneer gebruikers
zoeken op twitteraccounts die (op basis van inhoud, volgers en
gevolgde accounts) vergelijkbaar zijn met de uwe, weet u zeker
dat u de juiste Twitteraars bereikt.
Net als bij promoted tweets en trends betaalt u niet voor iedere
vertoning van uw promoted account maar slechts wanneer
gebruikers uw account “gebruiken” door in het geval promoted
accounts op ‘volgen’ te klikken.
Voor meer informatie over adverteren op Twitter gaat u naar
https://business.twitter.com/nl/advertise/start/
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TWILLICITEREN

Berichten zoals bovenstaande zijn misschien niet de eerste die je
op Twitter verwacht te vinden. Toch worden er dagelijks
duizenden van deze tweets verstuurd. Sommige accounts zoals
@tweetjobsnl versturen zelfs gemiddeld 500 van deze tweets per
dag. Al deze tweets samen vormen een fenomeen genaamd
‘Twilliciteren’, oftewel het solliciteren via Twitter.
Twitter wordt hierdoor omgetoverd tot één van de grootste
(gratis) vacaturesites van Nederland. Als bedrijf kunt u tegen
vrijwel geen kosten uw vacatures aanbieden.
Hieronder vindt u vanuit het perspectief van een organisatie (en
tussen haakjes en schuingedrukt vanuit het perspectief van de
sollicitant) een aantal van voordelen van Twilliciteren ten
opzichte van ‘traditioneel’ solliciteren.
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Bereik van uw ‘tweet’
Het bereik van uw tweets op Twitter is enorm: met enkele
miljoenen actieve Nederlandse Twitteraars is de kans dat u de
geschikte kandidaat vindt voor uw vacature behoorlijk groot.
(Voor sollicitanten geldt hetzelfde: met de juiste hashtags en
zoekwoorden in hun tweets, een goed ingevuld profiel en snelle
reacties kunnen zij zeer efficiënt een vacature naar hun smaak
vinden.)
Voor zowel bedrijven als sollicitanten wordt dus met één hengel
(één tweet) in een gigantische vijver gevist. Omwille van het feit
dat Twitter een wereldwijd netwerk is zullen er wellicht, wanneer
uw tweet bijvoorbeeld in het Engels geschreven is, sollicitanten
of bedrijven reageren waar u nooit eerder aan heeft gedacht.
Eén van de grote voordelen van vacaturetweets, in tegensteling
tot andere tweets, is dat ze over het algemeen goed worden
verspreid door andere Twitteraars, wat de gratis exposure voor
de desbetreffende tweets enorm kan vergroten.

Tweet u als organisatie vaak over vacatures binnen uw
organisatie en binnen de organisaties van branchegenoten en
partners? Dan zult u uw volgersaantal zien groeien, omdat
Twitteraars uw account zullen gaan zien als een goede bron voor
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vacatures binnen uw branche voor potentiële werknemers. Dit
biedt u de kans om uw bedrijf te promoten bij potentiële
werknemers en hun volgers.
(Bent u werkzoekende en heeft u interesse in een beperkt aantal
branches, locaties of bedrijven? Volg dan de accounts van de
bedrijven waarin u geïnteresseerd en filter met bijvoorbeeld
Tweetdeck of Hootsuite (later te bespreken in het hoofdstuk
‘Twitter Tools’) het verkeer op basis van specifieke zoekwoorden
zoals ‘Utrecht’, ‘monteur’ of ‘management trainee’.
Tweet daarnaast dat je op zoek bent naar een bepaalde baan in
een bepaalde sector, op een bepaalde locatie of bij een bepaald
bedrijf.
Verwerk om de zichtbaarheid van je tweets te vergroten goede
zoekwoorden, hashtags en @mentions (van bijvoorbeeld
bedrijven of brancheorganisaties) in uw tweets. Enkele
veelgebruikte zinnen en woorden hiervoor zijn #ikzoekeenbaan,
#vacaturegezocht, #[regio], #[plaats], #[branche], #[functie].)
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Tijdsbesparing
Normaliter wordt het schrijven van een sollicitatie of vacature
met grote zorgvuldigheid gedaan, om alle noodzakelijke
informatie zo juist en helder mogelijk te kunnen weergeven.
Voordat er ook maar één contactmoment is worden er vele uren
gestoken in het schrijven van vacatures, het maken van
advertenties en het zoeken naar vacatures. Voordat u als
organisatie überhaupt een kennismakingsgesprek gepland heeft,
bent u vaak al behoorlijk veel tijd kwijt.
Met Twitter bespaart u een hoop tijd; het enige wat u in essentie
nodig heeft zijn 140 tekens met de juiste zoekwoorden. Ook kunt
u ervoor kiezen om een link toe te voegen naar een pagina op uw
website waar u de vacature uitgebreid beschrijft, hetgeen u
uiteraard extra tijd kost. Hoe dan ook, Twilliciteren bespaart u de
tijd en het geld dat u normaliter in advertenties en vacaturesites
had geïnvesteerd.
Reactietijd
Na het versturen van uw tweet is deze direct zichtbaar voor
zowel uw volgers als iedereen die het verkeer op de
zoekwoorden in uw tweet in de gaten houdt of in de tweet door
middel van een @mention genoemd wordt. Als u een link in uw
tweet heeft verwerkt naar een pagina waarop meer informatie
staat over de vacature (en bijvoorbeeld de contactgegevens)
hoeven geïnteresseerden slechts één keer te klikken om tot
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solliciteren over te gaan. Bovendien biedt de tweet hen meteen
de mogelijkheid om door middel van een reply of re-tweet te
reageren op het bericht.
Persoonlijker
Op het eerste gezicht lijkt een tweet te kort om een openstaande
vacature te beschrijven. Als vacatureaanbieder zijn de 140 tekens
echter toch ruim voldoende: u hoeft er immers niet meer in te
verwerken dan de functie, locatie, en een link naar uw website
(of een beschrijving van de wijze waarop een sollicitant met u
contact kan opnemen).
(Solliciteren door middel van een tweet lijkt al helemaal
onmogelijk. Als u echter (1) een goed ingevuld profiel met een
duidelijke bio, een goede profielfoto en een link naar uw website
heeft, (2) een ‘schoon’ account zonder bijvoorbeeld racistische,
beledigende of seksistische tweets en (3) een duidelijke tweet
met de functie waarnaar u op zoek bent, de regio waarbinnen u
zoekt, twee van uw sterke punten (in twee kernwoorden
samengevat) en een verkorte link naar een digitale versie van uw
CV plaatst, zijn 140 tekens voldoende.
Als u van plan bent om bij één specifieke organisatie te
solliciteren, zorg er dan voor dat de eerste tweet die u het bedrijf
stuurt er eentje is waaruit duidelijk blijkt wie u bent, wat u zoekt
en hoe u in contact wenst te komen met het bedrijf. Het is hierbij
essentieel om volledige woorden (in plaats van sms-taal) te
gebruiken en een interactie met de desbetreffende organisatie
op gang te brengen.)
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DE NADELEN VAN TWILLICITEREN
Het is niet aan te raden enkel via Twitter uw vacatures aan te
bieden. U sluit daarmee niet-Twitteraars uit. Zie Twilliciteren dus
niet als een alternatief voor normale vacaturekanalen maar als
een aanvulling daarop. Door uw vacature op Twitter te plaatsen
bereikt u met minimale input wellicht een grote schare
potentiële werknemers.
(Voor sollicitanten is het belangrijk om in gedachten te houden
dat veel Nederlandse organisaties op dit moment nog steeds de
voorkeur geven aan een ouderwets curriculum vitae met een
motivatiebrief. Vooral kleinere organisaties zijn zich nog niet
bewust (of zijn nog niet overtuigd van) het nut van Twilliciteren;
ze zijn vaak niet eens actief op Twitter.
Het is daarom belangrijk om, alvorens u via Twitter op zoek gaat
naar vacatures, te bekijken of de bedrijven in uw branche actief
zijn op Twitter.
De snelste manier om hier achter te komen is door op de
websites van de bedrijven te kijken of er een link staat naar een
twitteraccount. Staat er geen link naar een twitteraccount op de
website? Dan is het bedrijf waarschijnlijk niet actief op Twitter.
Heeft het bedrijf wel een twitteraccount, bekijk dan of het
twitteraccount wel actief gebruikt wordt.)
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TWITTER TOOLS
Door het overweldigende en aanhoudende succes van Twitter
zijn er al veel Twitter tools ontwikkeld. Hieronder bespreken we
een aantal Twitter tools die handig zijn bij zakelijk gebruik van
Twitter. Met deze tools kunt u onder andere uw bereik,
statistieken en volgers analyseren.

TWITTERFEED
Waar te vinden
www.twitterfeed.com
Functie
Twitterfeed biedt u de mogelijkheid uw blog- of nieuwsberichten
door middel van een rss(Really Simple Syndication)-feed (meestal
gegenereerd vanuit het Content Management System op uw
website (bijvoorbeeld Joomla of WordPress)) door te zenden
naar uw twitter- en / of facebookaccount.

Hoe werkt het
1. U gaat naar twitterfeed.com en creëert een account met uw
e-mailadres.
2. U geeft uw rss-feed een naam, voegt de rss-feed van uw
website of blog toe (vaak www.domeinnaam.nl/rss) en vinkt
het vakje ‘active’ aan.
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3. U klikt op ‘advanced settings’, waar u eventueel een aantal
dingen kunt instellen:
a. Synchroniseerfrequentie: de frequentie waarmee uw rssfeed op nieuwe posts wordt gecontroleerd.
b. De inhoud van uw post en de link naar de post (af te
korten met onder meer Bitly)
c. Het toevoegen van “thumbnails” (miniatuurweergaven
van afbeeldingen) van uw posts wanneer u de posts ook
op Facebook plaatst.
d. De manier waarop uw posts worden gesorteerd.
e. Een prefix (voorvoegsel) en suffix (achtervoegsel) voor de
post (beide maximaal 20 karakters).
f. Een keyword filter (zodat u enkel posts plaatst die voldoen
aan bepaalde zoekwoorden).
4. U klikt op ‘continue to step 2’ en komt vervolgens op een
pagina waarin u uw, twitter-, facebook- en linkedinprofielen
kunt toevoegen.
Kosten
Twitterfeed is gratis.
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BITLY

Waar te vinden
www.bitly.com
Functie
Bitly is hoofdzakelijk een zogenaamde ‘URL shortener’. Dit houdt
in dat u door middel van bitly lange URL’s (links naar
webpagina’s) kunt inkorten. Hierdoor nemen ze minder karakters
in beslag.
Hoe werkt het
U gaat naar bitly.com en drukt op ‘create a free account’. U kiest
daar een gebruikersnaam, voert uw e-mailadres en tweemaal
een wachtwoord naar keuze in en bevestigt vervolgens uw
account. Na te zijn ingelogd, komt u uit op uw dashboard waar u
de volgende functionaliteiten kunt vinden:
1. Op bitly.com/a/tools vindt u ‘the Bitmarklet’, een knopje dat
u toevoegt aan uw favorietenbalk. Als u zich bevindt op een
webpagina waarvan u de link wilt inkorten, kunt u door
middel van dit knopje met één klik een link inkorten.
2. Onder ‘Your Stuff’ bevindt zich een viertal knoppen:
a. De knop ‘Bitmarks’ toont u een overzicht van recent
aangemaakte bitmarks (ingekorte links). Door met uw
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cursor over een bitmark te bewegen krijgt u het
onderstaande overzicht te zien.
U kunt hierin door middel van het blauwe slotje instellen
of u de bitmark publiek of privé (dus onzichtbaar voor
andere gebruikers) wilt zetten, een notitie toevoegen, de
bitmark toevoegen aan een bundel van bitmark, meer
informatie vinden over de bitmark (door op de blauwe ‘i’
te klikken) en de bitmark verder delen.
b. Onder ‘Bundles’ vindt u (indien u deze heeft aangemaakt)
een overzicht van de groepen bitmarks die u heeft
aangemaakt.
c. Onder ‘Stats’ vindt u statistieken voor ieder van uw
bitmarks wat betreft het aantal clicks op de bitmark
alsook het aantal keer dat de bitmark door een andere
bitly-gebruiker is opgeslagen. Verder kunt u hier een
overzicht vinden van de verkeersbronnen van waaruit er
op uw bitmark geklikt is en de locatie van de personen die
op uw bitmark hebben geklikt.
d. Onder ‘Profile’ vindt u een overzicht van uw bitmarks en
bundles.
e. In het veld ‘Paste a link here’ kunt u een link invoeren om
van de desbetreffende link een bitmark te maken.
f. Het hoofdtabblad ‘Your network’ biedt toegang tot
andere bitlygebruikers in uw facebook- of twitternetwerk.
Kosten
Bitly is gratis.

76

TWEETAMONIAL
Waar te vinden
http://tweetamonial.com/?lng=nl
Functie
Tweetamonial biedt de mogelijkheid om door middel van een
widget op uw website een handgeselecteerd overzicht te bieden
van aanbevelingen voor uw organisatie op Twitter. Op deze
manier kunt u bezoekers aan uw website bijvoorbeeld (positieve)
reacties op de producten en services van uw organisatie tonen.
Hoe werkt het
U gaat naar tweetamonial.com/?lng=nl en klikt op ‘meld je gratis
aan’. Vervolgens klikt u onder aan de pagina die een overzicht
biedt van de functionaliteiten binnen een Gratis en een Pro
account op ‘klik hier om je aan te melden’. U voert daar uw
naam, e-mailadres en een wachtwoord naar keuze in en klikt op
‘maak een account aan’. Na uw account te hebben bevestigd logt
u in op tweetamonial.com.
U komt terecht op een pagina getiteld ‘Mijn widgets’ waar u op
‘Widget toevoegen’ klikt en de widget een naam naar keuze
geeft (die overigens alleen door u te zien is). U komt nu terecht
op een pagina waarop u, op basis van zoekwoorden of een
accountnaam Twitter of Topsy kan doorzoeken.
Het verschil tussen zoeken in deze twee platformen is dat de
zoekresultaten voor Twitter slechts enkele dagen in het verleden
teruggaan en de zoekresultaten in Topsy tot drie jaar terug te
vinden zijn.
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U kunt er tevens voor kiezen een tweet aan uw widget toe te
voegen door de unieke URL van de tweet in te typen of tweets
uit uw favorieten toe te voegen. U kunt een tweet aan uw widget
toevoegen door met uw cursor over een tweet naar keuze te
bewegen en vervolgens op ‘toevoegen aan widget’ te klikken.
Als u uw lijst met tweets klaar heeft (u kunt overigens altijd later
nog tweets toevoegen) klikt u op ‘widget code genereren’. U
komt daarmee op een pagina waar u (afhankelijk van het soort
account) een aantal dingen kunt instellen.
Wanneer uw widget volledig naar uw smaak is klikt u op ‘geef me
de code’, waarna een pop-up geopend wordt met de html-code
naar uw widget. Deze code kunt u op uw website plaatsen. Het
resultaat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit zoals op
www.imnl.nl.cursussen.
Kosten
De basisversie van tweetamonial is gratis, maar biedt slechts
mogelijkheid voor het aanmaken van één widget met daarin
maximaal zes tweets.
Een Pro account (kosten: €4,99 per maand) biedt u de
mogelijkheid om een onbeperkt aantal widgets aan te maken
met een onbeperkt aantal tweets per widget en vele manieren
om uw widget naar uw eigen smaak vorm te geven. Kijk voor
meer informatie op www.tweetamonial.com/pricing.
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TWEETDECK
Waar te vinden
www.tweetdeck.com
Functie
Tweetdeck is software om twitter-, linkedin-, foursquare- en
facebookberichten te kunnen lezen en versturen. Tweetdeck is
beschikbaar voor uw PC, iPad en smartphone.
U dient de applicatie eerst te downloaden, voordat u er gebruik
van kunt maken. Het voordeel van Tweetdeck is dat het
gelijktijdig meer informatie weergeeft door statusupdates uit
sociale netwerken in kolommen weer te geven.
Hoe werkt het
Na het downloaden van Tweetdeck komt in uw programma’s de
applicatie Tweetdeck te staan. Wanneer u deze aanklikt kunt u
zich aanmelden op uw twitteraccount of eventuele andere social
media accounts.
Nadat u tijdens de installatie van TweetDeck één of meer
accounts van sociale netwerken hebt toegevoegd, kunt u
informatie weergeven in kolommen. Met het plusknopje
helemaal bovenaan voegt u een nieuwe kolom aan TweetDeck
toe. U kunt zoveel kolommen toevoegen als u wilt.
Een kolom verwijdert u door met de muis de rechterbovenhoek
van de titel van een kolom aan te wijzen. Het icoontje van het
sociale netwerk verandert dan in een kruisje.
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Extra kolommen die op het scherm van Tweetdeck worden
weergegeven zorgen niet voor een informatie-overload. Zo kan
TweetDeck de informatie over alle kolommen heen filteren.
Als u geen updates wilt lezen van specifieke personen,
trefwoorden, programma’s of webservices dan kunt u dat via het
zogenaamde ‘Global Filter’ in de instellingen van TweetDeck
regelen.
Doordat Tweetdeck u de mogelijkheid geeft om meerdere social
network accounts toe te voegen, is het voor u mogelijk om in een
keer uw status op meerdere sociale netwerken bij te werken.
TweetDeck kan naast Twitter overweg met Facebook, MySpace,
LinkedIn, Google Buzz en Foursquare. Indien gewenst plaats u
met één druk op de knop hetzelfde bericht op verschillende
sociale netwerken.
Kosten
Tweetdeck is gratis te downloaden.
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QWITTER
Waar kan je het vinden
www.useqwitter.com
Functie
Deze dienst stuurt u dagelijks een samenvatting van mensen die
gestopt zijn u te volgen. U kunt zich op deze tool gratis
abonneren. Qwitter heeft zelf een eigen account namelijk
@UseQwitter. Wanneer u dat account via Twitter volgt,
attenderen zij u ook op spammers en bots.
Hoe werkt het
U gaat naar de site van Qwitter en typt daar uw twitteraccount
en e-mailadres in. U krijgt een mailtje om uw account te
activeren.
Wanneer u dit gedaan heeft, krijgt u iedere dag een statusupdate
van mensen die u niet meer volgen. In de mail kunt u ook zien na
welke tweet mensen u hebben ontvolgd of juist zijn gaan volgen.
Dit kan een goede manier zijn om te peilen welke tweets uw
volgers wel en niet interessant vinden.
Kosten:
Qwitter is gratis.
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HOOTSUITE
Waar kunt u het vinden:
www.houtsuite.com
Functie
Hootsuite is een toepassing die veel lijkt op Tweetdeck. Voor
Hootsuite moet u zich eerst aanmelden. U kunt Hootsuite dus
niet gebruiken met uw twitteraccount. Wanneer u bent
aangemeld voor Hootsuite kunt u het wel linken aan uw
twitteraccount.
In Hootsuite kunt u facebook-, linkedin-, foursquare-, wordpressen meerdere twitteraccounts linken. Daarnaast heeft u de
mogelijkheid om met meerdere gebruikers, bijvoorbeeld uw
collega’s, een account te beheren. Met Hootsuite kunt u ook
statistieken van uw account opvragen.
Hoe werkt het
Wanneer u een account heeft aangemaakt op Hootsuite kunt u
ook met meer mensen tweeten via één twitteraccount. Dit doet
u door bijvoorbeeld collega’s toegang te geven tot hetzelfde
twitteraccount. Iedereen kan dan onder die naam tweeten.
Handig is dat het via Hootsuite zelf geregeld wordt, waardoor
niet iedereen het wachtwoord van het twitteraccount hoeft te
weten.
Daarnaast zijn er handige opties als ‘scheduled tweets’ waarmee
u twitterberichten kan inplannen voor publicatie op bepaalde
tijden, URL’s in berichten automatisch kan verkorten in
berichten, de statistieken van het aantal klikken kan bijhouden
en u kunt ook uw facebookaccount toevoegen om die ook via
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Hootsuite te beheren. Binnen de twitterstream kunt u filteren op
Klout-score.
De Klout-score geeft aan hoe belangrijk een Twitteraar is in
Twitterland. Dit is gebaseerd op hoeveel volgers de Twitteraar
heeft, hoeveel interactie er is met het account en hoe vaak de
Twitteraar zijn berichten gere-tweet worden. Daarmee wordt het
gemakkelijk voor bijvoorbeeld bedrijven die duizenden accounts
volgen om te zien wie belangrijk kunnen zijn om te benaderen op
Twitter.
Daarnaast geeft Hootsuite meer inzicht over uw volgers. Na het
klikken op de naam van een Twitteraar krijgt u standaardgegevens te zien als biografie, de tijdlijn en reacties. Daarnaast
wordt onder het tabje ‘Insight’ ook aanvullende informatie
gegeven, zoals geslacht, andere websites, meer foto’s, andere
social networks en dergelijken. Een prima manier om mensen op
Twitter nog beter te onderzoeken en natuurlijk te leren kennen.
Kosten
Hootsuite is gratis. Wanneer u van de Pro versie gebruik wil
maken, betaalt u $5.99(€4.20) per maand.
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TWEETEFFECT
Waar te vinden
www.tweeteffect.com
Functie
Met Tweeteffect kunt u zien na welke tweet u volgers bent
verloren en of u volgers erbij heeft gekregen. U kunt met deze
tool dus bekijken welke tweets uw bedrijfsaccount populair
maken en met welke tweets u het bedrijfsaccount minder
populair maakt. Zo weet u wat mensen over het algemeen wel
en geen goede tweet vinden en daar kunt u dan op inspelen.
Hoe werkt het
U hoeft voor deze tool niet in te loggen of u aan te melden. Het
enige wat u hoeft te doen is uw Twitteraccount invoeren in de
witte balk naast: ‘Your Twitter user ID’. Klik op ‘Tell me about my
effects!’ en u krijgt meteen een overzicht te zien van volgers die
u bent verloren, volgers die u erbij heeft gekregen en uw
tweetberichten.
Kosten:
Deze tool is gratis en is voor iedereen toegankelijk.
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POLLDADDY
Waar te vinden
www.polldaddy.com
Functie
Met Polldaddy kunt u snel een simpele peiling in elkaar zetten en
deze laten sturen naar uw twittercontacten.
Hoe werkt het
Wanneer u op polldaddy komt, klikt u rechtsboven op ‘Sign in’.
Wanneer u nog geen account heeft klikt u op ‘Don’t have an
account?’, vult u uw gegevens in en klikt u op ‘Creat my account’.
Er wordt een bevestigingsmail naar het door u opgegeven emailadres gestuurd. Daarna volgt er nog een e-mail waarin links
staan naar de uitleg van verschillende functies van Polldaddy.
Het programma werkt hetzelfde als bij WordPress. Voer
bijvoorbeeld op de site uw pollvraag in met diverse antwoorden.
Daarna kunt u een stijl kiezen en zijn er nog wat opties die u aan
of uit kunt vinken. Klik op ‘Create Poll’.
In het volgende scherm kunt u kiezen uit verschillende social
media waarop u de poll wil posten. De andere functies werken
op dezelfde manier. Na het invoeren van uw twitteraccountgegevens wordt het pollbericht naar uw twitteraccount gestuurd.
Kosten
Deze tool is geheel gratis.
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TRUETWIT
Waar te vinden
Ga naar www.truetwit.com
Functie:
TrueTwit helpt u met het filteren van uw volgers op Twitter.
TrueTwit geeft u tevens meer inzicht en statistieken over uw
volgers.
Hoe werkt het:
Er is een Basic-versie en een Premium-versie. op de website
staan beide versies met uitleg over elk abonnement. Houd voor
ogen dat registeren betekent dat u een Premium-abonnement
afsluit!
De Premium-versie doet naast het basisonderzoek ook
diepteonderzoek naar uw volgers. Wanneer u zich aanmeldt op
TrueTwit zullen uw nieuwe volgers een persoonlijk bericht
ontvangen met een captcha-code erin. Wanneer deze code
correct wordt ingevoerd door uw nieuwe volgers weet u zeker
dat u niet te maken heeft met een spamrobot.
Tevens kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om al uw
volgers zelf automatisch te gaan volgen of wanneer een volger
besluit u niet meer te volgen, hem automatisch ook niet meer te
volgen.
Kosten:
TrueTwit is de eerste 30 dagen gratis, daarna betaalt u $20,- per
jaar.
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TWITTERCOUNTER
Waar te vinden:
www.twittercounter.com
Functie:
Twittercounter is een Nederlandse tool waarmee u statistieken
van uw twitteraccount kan raadplegen. U kunt de statistieken
van zowel topaccounts als die van uw eigen account(s) bekijken
en eventueel vergelijken. Het geeft u inzicht in het aantal volgers
dat u heeft. Middels een grafiek wordt de groei of daling van uw
aantal volgers weergeven.
De site geeft ook een voorspelling van het aantal toekomstige
volgers. Net als bij Truetwit kunt u zien met welk twittergedrag u
volgers bent verloren of juist erbij hebt gekregen. Met
Twittercounter kunt u ook een widget op uw Twitter plaatsen,
waarop u kan zien wie uw twitteraccount bezoekt.
Hoe werkt het:
Log met uw eigen twitteraccount in op de site. U komt nu op een
scherm waar u diverse keuzes kunt opgeven, bijvoorbeeld of u
iedere week een e-mail wilt ontvangen met uw resultaten.
Daarna klikt u op ‘save and go’. Hier ziet u uw eigen statistieken.
Hoeveel volgers u heeft, wie u zelf allemaal volgt en hoeveel
tweets er gepost zijn: dit staat allemaal onder het kopje ‘My
stats’.
Bij Twitter Tracker kunt u uw pagina bijhouden. Twittercounter
geeft u een deelbare pagina met inzicht en sentimenten. Een
ideaal hulpmiddel voor journalisten, bloggers of bedrijven die
Twitter willen controleren. Onder het kopje ‘Dashboard’ krijgt uw
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de professionele statistieken voor uw persoonlijke of zakelijke
twitteraccount te zien. Bij ‘Settings’ kunt u de instellingen
veranderen.
Kosten:
Twittercounter is gratis.
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TWITTERSHEEP
Waar te vinden
www.twittersheep.com
Functie:
Twittersheep is vooral leuk om even op te kijken. Het genereert
een tagcloud. Dit is een wolk met trefwoorden waarbij de meest
voorkomende woorden het grootst worden weergegeven.
De woorden in deze tagcloud zijn afkomstig van uw
twittervolgers. Het geeft op een grafische manier direct een goed
overzicht van wie uw volgers zijn. U kunt in één blik zien welke
doelgroep uw organisatie volgt.
Hoe werkt het:
Twittersheep is erg simpel te gebruiken. U surft naar de website
en logt in door uw accountnaam en wachtwoord in te vullen.
Daarna genereert de tool voor uw account automatisch een
tagcloud.
Kosten:
Deze tool is gratis.
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TWEET ADDER
Waar te vinden
www.tweetadder.com
Functie:
Via Tweetadder kunt u op basis van relevante zoekwoorden
volgers zoeken. Tweetadder neemt automatisch aan dat mensen
die twitteren over hetzelfde onderwerp elkaar willen volgen. Het
helpt u om de meest relevante en interessante mensen te
zoeken en vervolgens kunt u Tweetadder de opdracht geven om
deze mensen vanuit uw account te gaan volgen.
De volgende stap is dat Tweet Adder in de gaten houdt of
mensen u binnen een paar dagen terugvolgen. Besluiten deze
mensen u niet terug te volgen, dan ontvolgt Tweetadder deze
personen voor u automatisch. Naast dit alles houdt Tweetadder
de ratio volgen / volgers voor u in de gaten.
Kort samengevat zijn de voordelen van Tweetadder:
• Inplannen van uw Tweets over meerdere dagen
• Geconstrueerd relevante twittervolgers zoeken
• Twittervolgers zoeken op basis van profiel / interesse / locatie
etc.
• Een gratis DEMO account (t.w.v. $55/€40,32)
Hoe werkt het:
Als u naar de website surft, klikt u in de homepage op het
tabblad ‘download’. Hiermee downloadt u de gratis DEMO. Na
het downloaden van de demo is de volgende stap het toevoegen
van uw account in Tweetadder’s tabel. Hierbij klikt u op het
tabblad ‘Manage Users’ en vult u uw twitternaam en –wachtwoord in.
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U kunt nu in de lijst ‘Registration Code’ uw registratiecode
kiezen. Echter, omdat u met de DEMO-versie van Tweetadder
werkt, zal hier niets in staan. Voor het upgraden of om een
licentie te kopen, klikt u op ‘Registration’ boven in het menu.
Tot slot klikt u op ‘Add User’ en uw account is toegevoegd. Als u
op het tabblad ‘Overview’ klikt ziet u dit bij uw status, aantal
volgers, updates en dergelijke.
Wanneer u klikt op uw accountnaam en vervolgens op ‘Open
User’, komt u in een menu waar andere gebruikers kunt zoeken
en uw volgers kunt beheren. Voor een gedetailleerde uitleg en
uitlegfilmpjes kunt u terecht op www.tweetadder.com onder het
tabblad ‘Tutorials’ op de homepage.
Kosten:
Wanneer u eenmaal de voordelen van Tweet Adder heeft
ervaren kunt u een upgrade kopen naar een betaalde versie van
$55,- (eenmalig). Dit kunt u doen door op het tabblad ‘purchase’
te klikken op de homepage van de website.
De upgrade geeft u de mogelijkheid om onbeperkt twittervolgers
uit te nodigen en Tweets te beheren. Afhankelijk van het aantal
accounts dat u nodig heeft, kunt u ook 5 profielen (à $74,-), 10
profielen ($110,-) of een onbeperkt aantal profielen (à $188,-)
kopen.
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TWEETREACH
Waar te vinden
www.tweetreach.com
Functie:
Tweetreach is een handige tool voor Twitter. Het wordt gebruikt
voor promotie-, PR- en marketingcampagnes. Tweetreach helpt u
om te kijken wat uw bereik is met een bepaalde tweet. Zo kunt u
zien of uw promotie via Twitter effectief is geweest. Om van deze
functie gebruik te kunnen maken, moet u een unieke hashtag
hebben in uw tweet.
Wanneer u gebruik maakt van de gratis versie kunt u tot 50
tweets uw bereik opzoeken. Effectiviteit op Twitter is veel meer
dan hoeveel volgers u heeft of zelfs hoe vaak u bent ge-retweet.
TweetReach kan u helpen een inzicht te krijgen in hoeveel
mensen uw tweets zien over uw merk en wie erover praten.
Hoe werkt het:
Tweetreach biedt twee vormen van rapportageformats aan. Een
eenmalig momentopnamerapport en de lopende TweetReach
Pro-account. Het eenmalige rapport is perfect voor een kort
overzicht van recente historische activiteiten. Er zijn twee versies
van het individuele rapport, de snelle gratis versie en de
volledige versie van $20,-. De gratis versie bevat tot 50 tweets en
de volledige versie bevat tot 1500 tweets.
Kosten
De eenmalige momentopname van Tweetreach is gratis. De Pro
is de uitgebreide analysetoepassing met een maandelijks
abonnement dat begint bij $84,- per maand.
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TWITTIMER
Waar te vinden:
www.twittimer.com
Functie:
Twittimer is een tool waarmee u nog te verzenden tweets kunt
inplannen.
Met deze tool kunt u:
• tweets lezen uit uw tijdlijn,
• bekijken wie u volgt en nieuwe mensen volgen,
• uw profiel wijzigen,
• en tweets voor u laten plaatsen.

Hoe werkt het:
Voor deze tool hoeft u geen software te downloaden. U surft
simpelweg naar de website, waar u klikt op ‘sign in with Twitter’
en wordt doorverwezen naar de Twitter homepage om in te
loggen.
Hier ziet u de volgende onderdelen:
 Een open veld waar u een tweet kunt typen en kunt
inplannen wanneer u wil dat deze door Twittimer wordt
gepost.
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• Een tabblad ‘Add a picture’ waar u via www.twitpic.com een
foto kan uploaden die bij uw tweet wordt gepost.
• Een tabblad ‘Reduce the size links’ waarmee u links in tweets
inkort.
• Een tabblad ‘Manage scheduled tweets’: wanneer u een
tweet heeft ingeplakt, kunt u van de volgende mogelijkheden
gebruik maken:
 Edit: om de content van deze tweet te wijzigen
 Send: om de tweet direct te posten
 Delete: om de tweet te verwijderen
Kosten:
Deze tool is gratis.
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TWEET GRADER
Waar te vinden
tweet.grader.com
Functie:
Met Tweet Grader heeft u de mogelijkheid om te zien hoe
invloedrijk uw account is in vergelijking tot alle twittergebruikers.
De tool beoordeelt dit op basis van:
1. aantal volgers,
2. aantal volgers van uw volgers (de kracht van uw netwerk),
3. de kwantiteit en snelheid van updates,
4. betrokkenheid met uw volgers,
5. en andere gepatenteerde analyses.

Hoe werkt het:
Het gebruik van Tweet Grader is erg simpel en snel te
doorgronden. Hiervoor surft u naar tweet.grader.com. In de balk
onder ‘Enter your Twitter username’ typt u uw gebruikersnaam
in. U klikt daarna op de knop ‘Grade’ en uw account wordt
beoordeeld.
Kosten:
Ook deze tool is gratis.
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TWUBS
Waar te vinden
twubs.com
Functie:
Twubs geeft u de mogelijkheid om te zien wat er allemaal gaande
is omtrent specifieke onderwerpen doormiddel van hashtags.
Hoe werkt het:
Wanneer u naar de website van de tool surft, kunt u zich
aanmelden door rechts bovenin op het tabblad ‘Sign in’ te
klikken. U kunt in de zoekbalk zoeken naar een bepaalde hashtag
of binnen de volgende categorieën zoeken:
• Popular Twubs: populaire hashtags
• Conference Twubs: groepdiscussies over bepaalde hashtags
• Featured Twubs: meest recente hashtags
• Twub Categories: alle hashtag-categorieën

Twubs verzamelt alle content op Twitter en Twitpic. Dit doet de
website door tweets te verzamelen met een hashtag maar ook
video’s van YouTube en Vimeo. Om bepaalde onderwerpen te
bekijken kunt u gebruik maken van een filter. Wanneer u zelf iets
post heeft u ook de mogelijkheid om foto’s, video en links
hieraan toe te voegen.
Kosten:
Twubs is geheel gratis.
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WHO UNFOLLOWED ME
Waar te vinden
www.who.unfollowed.me
Functie:
Who.unfollowed.me is een tool die u helpt om in de gaten te
houden welke volger u ontvolgt op Twitter. Er zijn twee versies
van deze tool beschikbaar; een Lite-versie en een Pro-versie.
• Met de Lite-versie kunt u om de 15 minuten checken wie u
heeft ontvolgd. Daarnaast kunt u zien wie u niet terugvolgt en
de geschiedenis van ‘ontvolgers’ voor 7 dagen terug zien.
• Met de Pro-versie heeft u het voordeel om op elk moment
van de dag te kunnen checken wie u ontvolgt, niet-volgers te
ontvolgen en de geschiedenis van ‘ontvolgers’ voor
onbeperkte tijd terug zien.

Hoe werkt het:
U surft naar de website en klik op ‘Sign in with Twitter’ om in te
loggen met uw twitteraccount. Om te checken wie u heeft
ontvolgd klikt u simpelweg op het tabblad ‘check unfollowers’.
Kosten:
De Lite-versie is gratis en voor de Pro-versie betaalt u $4,99
(€3,71) per jaar.

97

FRIEND OR FOLLOW
Waar te vinden
www.friendorfollow.com
Functie
Een tool die ongeveer dezelfde functie heeft als Who Unfollowed
Me is Friend or Follow. De website van deze tool verbindt zich
met uw twitteraccount en laat een lijst van volgers zien die u niet
terug volgt of Twitteraars die u volgt, maar u niet terug volgen.
Hoe werkt het?
Ga naar de homepage van de tool en vul in de balk ‘your twitter
username’ uw gebruikersnaam in. Vervolgens klikt u op ‘submit’
en de tool laat een lijst van uw ex-volgers zien.
Kosten
Friend or Follow is gratis.
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TWEETGRID
Waar te vinden
tweetgrid.com
Functie
Tweetgrid is een zoekdashboard dat u de mogelijkheid geeft om
tot 9 verschillende onderwerpen te zoeken, zoals evenementen,
gesprekken, hashtags, zinnen, mensen, groepen en dergelijke in
real-time. Hierbij kunt u een rooster creëren van populaire topics
die u zoekt.
Wanneer nieuwe tweets worden geplaatst, worden deze
automatisch geüpdatet in de tabel. U hoeft uw pagina dus niet te
vernieuwen. Zo blijft u op de hoogte van alles wat gaande is over
onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent.
Hoe werkt het?
U heeft geen twitteraccount nodig om gebruik te maken van
TweetGrid; het is ontworpen om een ‘drive-by’ service te
verlenen, wat inhoudt dat u er gebruik van kunt maken zonder te
hoeven registreren of in te loggen. U hoeft alleen de TweetGrid
website te openen en een roosterlay-out te kiezen.
Wel heeft u wel een account nodig om te tweeten vanuit
Tweetgrid, maar iedereen kan er in principe gebruik van maken
om onderwerpen te zoeken.
Als u deelneemt aan conversaties kunt u een hashtag in de
hashtagbalk typen, waarna deze automatisch aan het einde van
uw tweets wordt toegevoegd. U hoeft dus niet elke keer een
hashtag achter een zin of woord te zetten. Zolang u maar niet
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vergeet om de balk weer te legen, wanneer u de hashtag niet
meer wilt gebruiken.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van TweetGrid.
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WE FOLLOW
Waar te vinden
wefollow.com
Functie
WeFollow is een gerubriceerd overzicht van uw volgers.
Hoe werkt het?
Wanneer u voor het eerst naar de website van de tool surft,
komt er een pop-up te voorschijn waarbij u kunt kiezen uit de
volgende mogelijkheden:
• Browse trough: om alleen een kijkje te nemen
• Add Yourself to WeFollow: om uw account toe te voegen aan
een categorie

U ziet op de homepage een top 5 van volgers in populaire
categorieën zoals celebrity, music, social media en dergelijke.
Wilt u meer categorieën zien, dan klikt u onderaan op het knop
‘more’.
Rechts van de homepage ziet u een lijst van populaire
categorieën. Deze lijst van populaire categorieën is dynamisch en
verandert vaak. Dit komt doordat de populariteit is gebaseerd op
het aantal volgers die Twitteraars in de specifieke categorie
hebben.
Om uzelf toe te voegen aan een lijst, dient u een reply te tweeten
naar de ‘WeFollow’-twitteraccount, met de top 3 categorieën
waar u ingedeeld wilt worden, elke categorie beginnende met
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een hashtag-teken. Bijvoorbeeld als u onder de categorie emarketing, social media en Nederland wilt vallen, geeft u dit zo
aan: @wefollow #emarketing #socialmedia #nederland.
U wilt natuurlijk makkelijk gevonden worden, dus het is hierbij
belangrijk dat u populaire categorieën kiest die gerelateerd zijn
aan uw bedrijf. Zichtbaarheid is echter niet altijd gegarandeerd,
aangezien de rangen in de categorieën worden bepaald door het
aantal volgers dat een account heeft.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van We Follow.
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JUST TWEET IT
Waar te vinden
justtweetit.com
Functie
Just Tweet It is ook een gerubriceerd overzicht van Twitter,
gecategoriseerd in genres, die het voor u als Twitteraar
makkelijker maakt om:
• andere Twitteraars met dezelfde interesses te vinden en met
ze in contact te komen
• vrienden te zoeken
• op de hoogte te worden gehouden van de nieuwste tools
• links en informatie.

Hoe werkt het?
Op de homepage dient u zich te registreren op de website door
op de knop ‘register’ te klikken. U kunt hier niet met uw
twitteraccount inloggen. Bij het registreren vult u uw
gebruikersnaam in en uw e-mailadres. Naar uw
e-mailadres wordt een mail gestuurd met een link voor het
activeren van uw account. Na op de activeringslink te hebben
geklikt, wordt u automatisch doorverwezen naar een volgende
pagina. U vult daar alle gegevens in en klikt op ‘Update profile’.
Na dit alles te hebben gedaan kunt u van de tool gebruik maken.
Kosten
Just Tweet It is gratis.
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NEARBY TWEETS
Waar te vinden
www.nearbytweets.com
Functie
Deze tool maakt het voor u makkelijk om in contact te komen
met mensen en bedrijven rondom uw locatie. Nearby Tweets
kunt u zowel privé als zakelijk gebruiken.
Redenen voor privégebruik kunnen zijn:
 Plezier hebben in het lezen van wat op uw locatie getweet
wordt.
 Netwerken en in contact komen met lokale mensen.
 Het vinden van lokale mensen met dezelfde interesse.
 Monitoren van uw persoonlijke merk.
 U meer op uw gemak voelen in een nieuwe stad of dorp door
te netwerken met behulp van deze tool.

Redenen voor zakelijk gebruik kunnen zijn:
 Monitoren van buzz over uw bedrijf.
 Monitoren van buzz over uw markt.
 In contact komen met uw klanten.
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 Het runnen en monitoren van twittergebaseerde promoties.
 Crisismanagement.

Hoe werkt het?
Nearby Tweets gebruikt de Google Maps API om uw locatie te
vinden en laat Twitteraars en tweets zien vanaf deze locatie. U
kunt deze tool gebruiken om Twitteraars te vinden bij u in de
buurt of door middel van een zoekopdracht er achter te komen
waar Twitteraars over tweeten.
Om gebruik te maken van de tool hoeft u zich niet aan te melden
met uw twitteraccount. Als u op de homepage bent, wordt
meestal uw locatie automatisch getraceerd en worden de tweets
weergeven. Als dit niet het geval is ziet u bovenin de zin “Unable
to find you. Defaulting to New York, NY” en een knop met ‘OK’
erachter.
Wanneer u op ‘OK’ klikt, verandert de zin van “Tweets nearby
about anything” naar “Tweets nearby New York about anything”
Om de locatie te veranderen in de locatie waar u zich op het
moment bevindt, klikt u op ‘New York, NY’, verandert u deze in
uw locatie en klikt op ‘update’. Dit doet u ook bij ‘anything’ om
naar een specifiek onderwerp te zoeken. U ziet dan een
resultaatoverzicht van alle tweets uit uw omgeving over het
specifieke onderwerp.
Kosten
Nearby Tweets is gratis.
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TWITORIA
Waar te vinden
www.twitoria.com
Functie
Twitoria maakt het voor u mogelijk om volgers te ontvolgen die
al een geruime tijd niet actief zijn op Twitter. Volgers die
bijvoorbeeld al een lange tijd niet meer hebben getweet, die
alleen spam posten of Twitter hebben ingeruild voor een andere
social media netwerk. Immers, waarom zou u deze mensen nog
volgen als zij niet meer actief zijn op Twitter?
Hoe werkt het?
Twitoria is eenvoudig in gebruik en ook hiervoor hoeft u zich niet
aan te melden. Op de homepage typt u in de balk uw
gebruikersnaam en vervolgens drukt u op enter.
Kosten
Twitoria is gratis.
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CASE STUDIES
Er is in de geschiedenis van Twitter reeds een groot aantal
(bekende) case studies waaruit men inspiratie kan putten om
Twitter voor zakelijke doeleinden in te zetten. Sommige van deze
case studies zijn succesverhalen, andere laten zien wat u als
‘zakelijke gebruiker’ van Twitter vooral niet moet doen.

YOUP VAN ‘T HEK VERSUS T-MOBILE
Op 20 oktober 2010 tweette Youp van ‘t Hek over zijn slechte
ervaringen met de klantenservice van T-Mobile, voortvloeiende
uit een vrij eenvoudig op te lossen probleem met de iPhone van
van ’t Heks zoon.

Met op dat moment meer dan 43.000 volgers, verspreidden de
klachten van van ’t Hek zich razendsnel over Twitter. Op basis
van onderzoek van Buzzcapture bleek dat in de week na de
‘tweet rant’ van van ’t Hek het aantal negatieve uitingen richting
T-Mobile met maar liefst 20% was gestegen ten opzichte van de
weken vóór de tweets van van ’t Hek.
Het percentage negatieve tweets over T-Mobile steeg van 44%
naar 73% mede dankzij het feit dat het verhaal gretig opgepakt
werd door verschillende media binnen amper een week! Een
duidelijk voorbeeld van ‘viral content’ (zich als een virus
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verspreidende informatie) die de reputatie van een grote
multinational de nodige schade opleverde.

KLM SURPRISE
In 2011 kwam KLM kwam met een actie waarbij ze ‘Happiness’
wilde verspreiden om zo de ervaring van reizende mensen op
Schiphol aangenamer te maken en hun verveling (die vaak al snel
optreedt bij het wachten op een vlucht) om te zetten in vreugde.
De actie, bestaande uit drie stappen, begon met het
inventariseren van mensen die zouden gaan vliegen met KLM via
Twitter.com en verschillende social media tools.
Na zoveel mogelijk gegevens over de personen die KLM noemden
in hun twitterberichten en die aangaven met KLM te vliegen op
de dag waarop de actie werd uitgevoerd te hebben verzameld,
werd er voor iedere klant een persoonlijk cadeautje gekocht.
Zo gauw de passagier incheckte op Schiphol via Foursquare of
aanwezig diende te zijn op Schiphol (op basis van de
vertrektijden van hun vlucht) werd de passagier getraceerd en
werd het gekochte cadeautje persoonlijk aan hem overhandigd.
Het resultaat: in 3 weken werden 28 passagiers verrast en
werden berichten over de actie meer dan 1.000.000 keer
bekeken in 88 landen.
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AVAYA
Een bedrijf dat zich met behulp van Twitter heeft bewezen als
een geraffineerde luisterpost is Avaya, een Amerikaans
telecombedrijf gevestigd in Baskin Ridge, New Jersey.
Door middel van Tweetdeck volgt het bedrijf wekelijks duizenden
tweets waarin het bedrijf of services gelieerd aan het bedrijf
vermeld worden. Op deze manier heeft het bedrijf haar reputatie
bij (potentiële) klanten aanzienlijk verbeterd, omdat vragen van
volgers en potentiële klanten direct werden beantwoord en het
bedrijf zo direct kon inspelen op klachten, tips en suggesties.
Daarnaast zet het bedrijf Twitter actief in voor het verzamelen
van leads. Zo wist het bedrijf op één dag een deal van $250.000,binnen te halen op basis van een tweet van een bedrijf dat zei op
zoek te zijn naar een nieuw telefoonsysteem.

#SR10
De Nederlandse radiozender 3FM houdt ieder jaar rond Kerstmis
een ludieke inzamelingsactie genaamd ‘Serious Request’ voor
een project van het Rode Kruis. De opzet van de actie is vrij
eenvoudig: drie bekende radio-DJ’s sluiten zich gedurende vijf
dagen op in een ‘Glazen Huis’, welke op een prominente plek in
een stad in Nederland neergezet wordt.
Tijdens deze 5 dagen mogen de DJ’s niets eten en draaien ze dag
en nacht verzoek-nummers in ruil voor een donatie.
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In 2010 stond het Glazen Huis in Eindhoven. Het bleek, ondanks
het feit dat de Nederlandse Regering vanwege de economische
crisis geen bijdrage leverde, de meest succesvolle versie van
Serious Request tot dan toe met een totaalbedrag van
€7.135.707,-.
Twitter vormde een belangrijk onderdeel in het succes, gezien
het feit dat veel van de communicatie rondom het evenement
onder vermelding van “#SR10” via Twitter verliep. Zo werden de
tweets waarin #SR10 werd vermeld onder andere live op
televisie uitgezonden en werden mensen op de 3FM-website
actief gestimuleerd te communiceren via Twitter.
Het resultaat: 250.000 tweets in 10 dagen en een totaal bereik
van 8.000.000 mensen, hetgeen inhoudt dat 8.000.000 mensen
minstens éénmaal een tweet waarin “#SR10” werd vermeld
zagen.

REVOLUTIE EGYPTE
25 januari 2011: na onder andere Tunesië, Algerije en Jordanië,
breken er ook in Egypte grootschalige protesten tegen het
e
regime uit; het 9 land op rij dat onderdeel wordt van een
revolutiegolf die later “de Arabische Lente” genoemd zal worden.
Ondanks het feit dat er al jaren ontevredenheid heerste onder de
Egyptische bevolking, braken er nu pas, mede dankzij social
media, massale protesten uit.
Gebeurtenissen als een aanslag op een Koptische kerk en
agressie door het Egyptische leger werden op onder andere
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Twitter razendsnel verspreid. Ondanks het feit dat de rol van
social media in eerste instantie grotendeels ontkend (of
onderkend) werd, besloot de Egyptische regering uiteindelijk de
toegang tot andere Twitter volledige te blokkeren.
Het mocht niet baten: op 11 februari 2011 viel het kabinet van
president Hosni Moebarak en werd de macht overgedragen aan
de Egyptische strijdkrachten.
Mede dankzij de snelheid en toegankelijkheid van social media
als Twitter was het volk in staat een autocratische regering ten
val te brengen.

@EXXONMOBILCORP
In 2008 betrad ook oliemaatschappij Exxon Mobil Twitter. Onder
de gebruikersnaam @ExxonMobilCorp nodigde het bedrijf
andere Twitteraars uit in dialoog te treden met het bedrijf.
Na enkele dagen bleek echter dat de tweets van
@ExxonMobilCorp niet geheel in lijn waren met de waarheid.
Wat bleek: het account werd niet door Exxon Mobil maar door
een fan van het bedrijf beheerd.
Verslaggevers pikten de berichten op en namen contact op met
Exxon Mobil. Het bedrijf bleek geen flauw benul te hebben van
het feit dat een fan van het bedrijf zich voordeed als het bedrijf.
Ondanks dat de desbetreffende persoon geen slechte intenties
had was het een les voor het bedrijf dat het tijd was voor een
concreet strategisch social-mediabeleid.

111

VODAFONE UK
Veel bedrijven laten jonge medewerkers de social media kanalen
beheren. Zij weten immers veel meer van het wel en wee op
social-mediagebied dan oudere medewerkers. Ook Vodafone UK
dacht hier zo over, tot 5 februari 2010...
Één van de beheerders van het @VodafoneUK twitteraccount
vergiste zich en plaatste een tweet die hij eigenlijk van plan was
op zijn persoonlijke account te plaatsen op de @VodafoneUKaccount; welke op dat moment 8.663 volgers had. Het betrof de
volgende tweet:

Vrij vertaald betekent het: “@VodafoneUK is vieze homofielen
beu en gaat voortaan achter vrouwelijke erogene zones aan”. Pas
toen er een stortvloed aan boze berichten en telefoontjes
binnenkwam bij Vodafone zag het bedrijf de ravage die deze ene
tweet had aangericht. Het account werd meteen overgenomen
en de volgende tweet werd verzonden naar alle klagende
Twitteraars:
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KOGI KOREAN BBQ
Kogi Korean BBQ is een bedrijf dat de inwoners van Los Angeles
tijdens de nachturen van Koreaanse BBQ taco’s voorziet. Door
met een bestelwagen de uitgaansgebieden van Los Angeles af te
struinen had Mark Manguera, de grondlegger van het bedrijf,
naar eigen weten een gouden idee in handen. De mobiliteit van
zijn bedrijf vormde echter wel een probleem.
Hoe kon Manguera klanten op de hoogte brengen van waar de
bestelwagen zich op op een bepaald moment bevond? Door
verkeersopstoppingen bleek het vaak onmogelijk om op een
vooraf aangekondigde distributieplaats te zijn.
De oplossing: Twitter. Het Kogi-team twitterde, door middel van
tweets als de onderstaande, voor aanvang en tijdens hun
werkuren waar ze zich op een bepaald moment bevonden en of
ze al dan niet vertraging opliepen.
“Eagle rock scheduled at 10. Dress warm Eagle Rock!
th
6:18 PM Apr 4 from txt”
“Traffic on 110. Be @ Eagle Rock eta 15 min 10:01 PM
Apr 4th from txt”
Deze vorm van communicatie wierp al snel haar vruchten af. Het
bedrijf zag het aantal klanten per distributiehalte en het aantal
volgers op haar twitteraccount dagelijks toenemen. Waar ze
eerst maximaal 10 klanten per distributiehalte van taco’s
voorzagen, waren het nu 300 tot 800 klanten per halte.
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Naast het delen van informatie betreffende haltes en
vertragingen bood Twitter Kogi en haar klanten twee andere
belangrijke voordelen: het hielp enerzijds het bedrijf om een
band te creëren met hun (potentiële) klanten en het gaf
anderzijds klanten de kans om feedback te geven aan het bedrijf;
van tips voor taco-ingrediënten tot ideeën voor nieuwe
distributiehaltes.
Binnen 5 maanden na het starten van haar Twitter-offensief was
Kogi al een alombekend fenomeen in Los Angeles.
@kogibbq heeft inmiddels meer dan 99.500 twittervolgers.

THE COFFEE GROUNDZ
The Coffee Groundz, een café in Houston, Texas was een jaar na
haar oprichting in 2007 nog steeds één van de vele cafés in de
stad in het zuiden van de VS.
Ondanks talloze strategieën om haar naamsbekendheid te
vergroten, waaronder advertenties in lokale kranten en
tijdschriften, radiospots en samenwerking met non-profitorganisaties, slaagde het bedrijf er niet in zichzelf te
onderscheiden van andere cafés in Houston, tot de herfst van
2008. J.R. Cohen, één van de eigenaren van het bedrijf en fervent
Twitteraar, ontving op een dag onderstaande tweet van een
klant:
“Maslowbeer @coffeegroundz I want to pre order a
bkfast wrap so I can zip thru to get back for gas man.
c’est possible?”
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Vrij vertaald vroeg de klant of het mogelijk was om een ontbijtwrap te maken zodat hij deze later kon komen oppikken; een
ontbijt-wrap to-go. Cohen antwoordde het volgende:
“Coffeegroundz (Cohen): @maslowbeer Oui. What do
you want on it?”
Het twittergesprek dat op basis van deze tweets ontstond werd
opgevangen door een journalist van een lokale krant, de Houston
Chronicle, die er een artikel over schreef.
De publiciteit die dit genereerde vormde voor Cohen de
aanleiding om zijn Twitteraccount zakelijk in te zetten. Door via
Twitter met klanten te communiceren, hun bestellingen op te
nemen, tweets te posten over lokale muzikanten en tips voor
goede koffie bouwde the Coffee Groundz al snel een behoorlijke
schare actieve twittervolgers op.
Om de verbondenheid van de twittervolgers verder te stimuleren
organiseerde the Coffee Groundz een zogenaamde ‘Tweet-up’:
een fysieke bijeenkomst voor twittervolgers.
Door deze actieve, dynamische en originele zakelijke
implementatie van Twitter heeft @coffeegroundz inmiddels
meer dan 13.922 twittervolgers en een flinke collectie fanartikelen.
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NAWOORD
In het voorwoord werd aangegeven dat Twitter in essentie niets
meer is dan een zogenaamd microbloggingplatform. Op het
eerste gezicht lijkt het een platform waarop gebruikers
(klaarblijkelijk veelal vrij nutteloze) berichten bestaande uit
maximaal 140 tekens met elkaar delen overbodig; zinloos zelfs.
Waarom zijn er dan 5.2 miljoen geregistreerde Twitteraars in
Nederland? En waarom zijn vrijwel alle grotere organisaties
aanwezig op Twitter? Waarom wordt er zoveel geld gestoken in
het monitoren van Twitter? Alles wijst erop dat het platform toch
meer mogelijkheden en kansen biedt dan op het eerste gezicht
het geval lijkt.
Door middel van legio praktijkvoorbeelden, tips, tricks, do’s,
dont’s en stap-voor-stap uitleg van een enorme hoeveelheid
functionaliteiten op zowel Twitter.com als op externe applicaties,
had dit boek als doel te verwoorden waarom Twitter ook ten
minste interessant kan zijn voor organisaties en andere zakelijke
gebruikers.
De conclusie is duidelijk: Twitter is een social-mediaplatform dat
een enorm scala aan kansen en mogelijkheden biedt voor zakelijk
gebruik.
Dus: ga naar Twitter.com en begin met twitteren!
Succes!

116

INTERNET MARKETING STRATEGIECURSUS
http://www.imnl.nl/cursussen/internet-marketing-strategie-cursus/

IMNL biedt MKB’ers en
ZZP’ers de kans, om in
één dag hun
Internetmarketing
strategie op papier te
krijgen.

Docent: Stefan Rooyackers
Duur: 8 uur
Prijs: van € 625,- voor € 50,* Kortingscode: tyrpyxnypr
Deze cursus is ook op dvd te
bestellen! Koop uw dvd op
nederlandinternet.nl

* Voucher 1 jaar geldig en niet op naam.
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SOCIAL MEDIA STRATEGIECURSUS
http://www.imnl.nl/cursussen/social-media-strategie-dag/
IMNL biedt MKB’ers en
ZZP’ers de kans om in één
dag alles te leren over de
belangrijkste social media
platformen.

Docent: Stefan Rooyackers
Duur: 8 uur
Prijs: van € 625,- voor € 50,* Kortingscode: nyprxyptyr
Deze cursus is ook op dvd te
bestellen! Koop uw dvd op
nederlandinternet.nl

* Voucher 1 jaar geldig en niet op naam.
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GOOGLE STRATEGIECURSUS
http://www.imnl.nl/cursussen/google-cursus/

Internet Marketing
Nederland biedt MKB’ers
en ZZP’ers de kans om in
één dag te leren hoe zij
maximaal profijt kunnen
halen uit de vele Google
tools.
Docent: Stefan Rooyackers
Duur: 8 uur
Prijs: van € 625,- voor € 50,* Kortingscode: nhjkdskjld
Deze cursus is ook op dvd te
bestellen! Koop uw dvd op
nederlandinternet.nl

* Voucher 1 jaar geldig en niet op naam.
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INTERNET MARKETING ACADEMY
Wilt u 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte gehouden
worden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van
internetmarketing? Het kan op academy.imnl.nl
Sluit u nu aan bij de Internet Marketing Academy
en krijg toegang tot al onze cursussen!
Ga naar academy.imnl.nl!
Een abonnement kost slechts
(excl. BTW)
€35,- per maand
.
U kiest zelf of u per maand
afrekent of in één keer voor
een jaar vooruit betaalt. Na
het eerste jaar kunt u uw
abonnement maandelijks
opzeggen.
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