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Inleiding
In deze aflevering van de Social Media Blog zal Twitter besproken worden.
Twitter is de snelst groeiende vorm van Social Media in Nederland, en zal in de komende jaren
uit gaan groeien tot een belangrijke vorm van online en mobiele communicatie. Wat is Twitter,
waar is het ontstaan en hoe gaat men om met deze communicatievorm? Bij velen is dit nog
onbekend, vandaar dat vandaag Twitter centraal zal staan in deze blog.

Wat is Twitter nu precies?

Twitter is een vorm van mircoblogging. Microblogging is het aanbieden van kleine stukken
informatie ten bate van internetdiensten, en daarbij gebruikers in staat stelt korte teksten of
multimedia fragmenten op het internet te publiceren. Een soort SMS dienst maar dan voor het
internet. Zoals de naam al aangeeft lijkt microblogging op bloggen. Bloggen is het bijhouden
van een web-log. Het enige verschil met microblogging is dat bij microblogging de teksten die
gestuurd worden velen malen kleiner zijn. Bij Twitter kunt u maximaal 140 leestekens per bericht
verzenden. Er wordt dan ook meestal alleen een foto of een link gedeeld met daaronder een
stuk tekst er over.
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Het ontstaan van Twitter
Twitter is in 2006 opgericht door een bedrijf in San Francisco. Twitter begon als een
onderzoeksproduct binnen een webbedrijf. De eerste Tweet die door het team van Twitter
verstuurd werd was de volgende: ‘We’d like to thank you in 140 characters or less. And we just
did!’ Tot 2007 was Twitter nog onderdeel van het webbedrijf waarmee het begonnen is. In 2007
werd besloten om Twitter als alleenstaand bedrijf verder te laten gaan. Dit had alleen maar
voordelen voor Twitter waardoor het de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een mega sociaal
netwerk in Amerika.

Maar wat doet u nu eigenlijk als u een Twitter account hebt? De activiteit die daarbij gedaan
wordt is het Twitteren of Tweeten. Vertaald naar het Nederlands betekent dit kwetteren. Het
logo dat vervolgens verzonnen is , is een klein blauw vogeltje. Dit blauwe vogeltje is bij vrijwel
iedereen bekend en wordt door vrijwel iedereen geassocieerd met Twitter en Twitteren.
Twitteren is eigenlijk niets anders dan het realtime communiceren
via een website of telefoon. Deze berichten worden door volgers
gelezen waardoor deze op de hoogte blijven van waar u op dat
moment mee bezig bent. De basisvraag van Twitter is dan ook:
“wat bent u aan het doen?” of “wat gebeurt er op dit moment?”.
De volgers lezen dus in principe wat u op dat moment aan het
doen bent of wat er gebeurt. Dit kan van alles zijn. Bent u op dit moment een marketingplan
aan het schrijven voor een klant, dan kan dit getwittert worden. Er zit een limiet aan dat wat
u deelt met uw volgers. Het maximale aantal tekens waarbinnen het bericht moet worden
opgesteld is 140. Dit is tevens de kracht van het medium. In een kort bericht veel vertellen.
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Het aanmaken van een Twitter account
Voordat u kunt beginnen met het zoeken van vrienden en het twitteren van berichten moet u
natuurlijk de beschikking hebben over een Twitter account. Het aanmaken van een account is
erg simpel en kost u slechts 2 tot 3 minuten.
• Ga als eerste naar www.twitter.com/signup.
• Bedenk een profiel naam die past bij uw bedrijf. U zou hierbij de gewone bedrijfsnaam
kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld Internet Marketing Nederland. Het belangrijkste is dat de
profielnaam herkenbaar en eenvoudig moet zijn!
• Vul de benodigde gegevens in op de registratiepagina.
U bent nu op uw persoonlijke Twitter pagina. Voordat de Twitter pagina helemaal klaar voor
gebruik is moeten er nog wat aanpassingen gedaan worden bij de instellingen. Ga daarvoor
naar de balk met uw naam rechtsboven in de hoek.
Klik daarop. Er verschijnt een venster dat hier rechts is
weergegeven. Ga naar settings.
• Zoek een foto die perfect aansluit bij uw
bedrijf. Het logo werkt hier meestal het beste
bij. Ook hieraan moet u als bedrijf herkenbaar zijn.
• Maak een korte beschrijving bij het onderdeel bio.
Vertel wat het bedrijf doet en wat deze voor de
klant kan beteken. Dit zijn keywords (kernwoorden) waarop u gevonden wordt, dus zorg ervoor
dat deze zorgvuldig gekozen worden.
Verder is het nog mogelijk om de achtergrond
van de Twitter pagina aan te passen. Dit is geen
vereiste, maar zorgt wel voor herkenningspunten als er klanten op de Twitter pagina van
uw bedrijf komen. Twitter biedt hier een aantal
standaard templates aan die zo als achtergrond
van uw Twitter pagina kunnen dienen. Als u
toch graag wilt dat uw klanten uw pagina direct
herkennen is het raadzaam een eigen achtergrond te bedenken. Twitter heeft hier een
oplossing voor bedacht. Ga naar settings en
klik op Design. Hier ziet u de standaard templates die Twitter aanbiedt. Rechts in de balk
ziet u dan het volgende staan: “Get more creative. Check out Themeleon”. Door hierop te klikken komt u in het menu waarin u van alles
kunt doen met de Twitter pagina. Zo is het ook hier weer mogelijk om uit een aantal standaard
thema’s of achtergronden te kiezen. Alleen het aanbod is hier net wat groter. Tevens is het hier
mogelijk een eigen gemaakte achtergrond te uploaden en deze als achtergrond te gebruiken. De
achtergrond kan zo ingericht worden als het bedrijf zelf wil. Ernst and Young heeft het op de
volgende manier gedaan. Zij gebruiken de gegevens van de online netwerken waar ze actief op
zijn als achtergrond. Hierdoor komen mensen, die op de Twitter pagina komen, in contact met
de andere pagina’s waar het bedrijf actief is. In de afbeelding is het linkse stuk de afbeelding die
achter de pagina is geplakt. Maar natuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden. Het is aan u hier
een gepaste oplossing voor te vinden die perfect aansluit bij uw klantengroep.
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Hoe houd ik een Twitter account up-to-date?
•
•
•

•

Nadat u een Twitter account aangemaakt heeft moet er nog meer gebeuren voordat uw
Twitter account gevonden gaat worden door uw klanten. Hieronder een aantal tips en
tricks om uw Twitter account te laten groeien.
Als eerste is het belangrijk vrienden te zoeken. Begin met mensen en bedrijven zoeken
die u kent van naam of omdat het een klant is. Doe dit door in de search balk, bovenin
uw webpagina, de zoekterm in te voeren. Klik dan op het rechtse tabblad; people.
Hierna gaat u op zoek naar mensen en bedrijven die u nog niet kent. Typ een
zoekwoord in dat met uw bedrijf te maken heeft, bijvoorbeeld internet marketing. De meest
overeenkomende Twitter accounts worden nu getoond. Door op de knop “follow” te
drukken wordt de desbetreffende vriend toegevoegd aan de lijst van followers!
Natuurlijk komen er ook mensen die u willen volgen. Ben hierbij selectief. Veel spammers
hebben de weg naar het populaire medium al gevonden. De kans is dus groot dat uw
Twitter account hier mee te maken krijgt. Voeg dus nooit zomaar iedereen toe. Kijk eerst
of de tweets betrouwbaar zijn en of het bedrijf een link heeft met uw bedrijf.

Als laatste is het tijd om sociaal te gaan doen! In Twitter taal heet dit Twitteren. Dit is het
aangaan van een gesprek met volgers. Voordat u een bericht opstelt moet u bedenken wat
u wilt melden. U hebt namelijk maximaal 140 tekens tot uw beschikking. Uw
bericht moet dus kort en krachtig zijn. Een
link toevoegen naar een webpagina waar
meer informatie staat over uw tweet kan
ook handig zijn. Zo’n bericht heet dan
een tweet. Een voorbeeld tweet zou er uit
kunnen zien zoals hiernaast is weergegeven.
Houd uw bericht te allen tijde zo zakelijk mogelijk. Dat komt beter over op uw mogelijke klant.
Vertellen dat u een kop koffie drinkt komt niet zo zakelijk over. Als het bericht klaar is hoeft u
alleen nog maar op “tweet” te drukken. Het bericht wordt dan gepubliceerd. Het is van belang
om regelmatig een interessant bericht te versturen. Hierdoor houdt u volgers vast en kunnen er
door retweets nieuwe volgers aan uw account worden toegevoegd.
Een interessante gebruikersmogelijkheid voor uw bedrijf is tevens de hashtag. Dit is het #-teken
welke Twitteraars achter een bericht plaatsen. Alle mensen die dezelfde hashtag gebruiken,
kunnen zo’n bericht lezen. Bijvoorbeeld de verkiezing van het Wereld kampioenschap voetbal
afgelopen december. Iedereen gebruikte hierbij de hashtag #wkbid2018. Hierdoor kon iedereen met elkaar communiceren over de recente gebeurtenissen rondom de verkiezing van het
wereldkampioenschap.
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Tabbladen binnen de Twitter website

Twitter heeft een aantal tabbladen. Onder het Tweet veld staat namelijk de balk die hierboven
weergegeven is.
• Timeline: onder dit tabblad staan alle berichten van u en uw volgers.
• @Mentions: door een @+naam toe te voegen aan een bericht komt dit bericht aan bij
degene die u achter de @ hebt geplaatst. Dit is een vorm van direct messaging. Alle @
mentions die u verstuurd hebt komen onder dit kopje te staan.
• Retweets: hier staan alle retweets van u en uw volgers. Een retweet is niks anders als
een leuk bericht van iemand anders doorsturen naar uw volgers. Staat er bijvoorbeeld
iets interessants op de Twitter pagina van Interplein en wil het bedrijf dit ook op zijn site,
dan kan dit geretweet worden. Het bericht verschijnt dan in uw timeline.
• Searches: hier kunt u tweets uit het verleden terug lezen. Daarnaast staan hier ook de
zoekresultaten die ooit gedaan zijn op de desbetreffende twitter account.
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Do’s en Don’ts
1. Geef Twitteraars een reden u te volgen.
Laat uw volgers of toekomstige volgers zien dat u iets toe te voegen hebt. Laat ze weten wat
voor speciale aanbiedingen u aanbiedt of wat uw pluspunten zijn ten opzichte van andere
bedrijven. Geef mensen een reden om u te volgen. Post geen links naar een recent persbericht,
maar juist naar een eigen geschreven artikel met daarin uw mening en uw kijk op bepaalde
zaken. Vraag u zelf altijd af; “zou ik dit bericht lezen als ik niet bij dit bedrijf werkte?”. Bent u niet
zeker van een goede Tweet, vraag dan een vriend of kennis er naar te kijken en vraag of hij of
zij dit een interessant bericht vindt.
2. Zorg voor zo min mogelijk spelfouten.
Grammatica is één van de belangrijkste dingen waar u op moet letten.op de Twitter pagina van
een bedrijf. Dit klinkt een beetje kinderachtig, maar dit is echt zo! Schrijf altijd woorden in het
geheel op, maak geen gekke verwarrende afkortingen en gebruik zo min mogelijk emoticons.
Op een privépagina mag dit wel, op een bedrijfspagina is dit niet bevorderend voor uw bedrijf.
3. Maak het niet te persoonlijk.
Persoonlijke gesprekken zijn ontzettend leuk, maar dit is not done in de zakenwereld. Dit geldt
voor een Twitter account precies hetzelfde. Zorg ervoor dat uw Twitter account er constant
zakelijk en professioneel uit blijft zien. Houd de gesprekken warm, maar wordt niet te close met
uw volgers. Heb het nooit over uw favoriete band of het kapsel van degene met wie u aan het
Twitteren bent. Hiermee gooit u uw eigen ruiten in en is het succesvol worden op Twitter niet
aan u besteed.
4. Zorg voor zo min mogelijk Auto-Tweets.
Het automatisch versturen van een Tweet is het gemakkelijkste wat er is. U gaat naar huis, zet
de auto-tweet aan en er worden automatisch Twitter berichten geplaatst voor u. Zo wordt er
op een handige en snelle manier promotie gemaakt. Handig en leuk, maar doe dit maar op uw
persoonlijke Twitter pagina. Op een zakenprofiel wordt dit namelijk gezien als spammen.
5. Reageer direct.
Zodra u een direct message hebt ontvangen van een klant, beantwoord deze dan meteen.
Meestal zijn deze berichten voorzien van een @ teken met daarachter de naam van uw account. Wacht geen één of twee dagen met antwoorden, maar antwoord binnen een paar uur.
Degene die het bericht gepost heeft verwacht namelijk een bericht terug. Wacht u langer met
reageren, dan is de behoefte bij de klant al weg of weet de klant al niet meer waar het gesprek
over ging. Dit zou dan een gemiste kans voor uw bedrijf kunnen zijn.
6. Stuur niet teveel berichten.
Als u Twitter 24/7 gebruikt om alleen maar eenrichtingsverkeer toe te passen, dan bent u niet
goed bezig. Ook bij het Twitteren is het namelijk zeer belangrijk om contact met de klant te krijgen. Ga dus niet schreeuwen naar volgelingen door ze heel veel berichten te sturen, maar zorg
voor goede berichten waardoor ze u gaan volgen.
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Do’s en Don’ts

7. Bedank mensen
Bedank mensen als ze u volgen, ze u een goede tip geven of als ze een promotie aanbieden
waar u iets aan heeft. Meestal zijn gebruikers hier erg blij mee. Hoe meer stromen naar de site,
hoe beter het voor de Twitter pagina is. Tevens zullen volgers u gaan bedanken voor een bericht
of tip.
8. Monitor zoekwoorden en concurrenten
U bent niet de enige die actief is op de sociale media. Ook uw concurrenten hebben ongetwijfeld
een account aangemaakt waarop ze berichten posten en proberen om klanten te krijgen. Het
is dus belangrijk goed onderzoek te doen naar uw concurrenten. Wat voor berichten posten ze,
op welke manier communiceren ze en welke tips geven ze aan de klanten. Speel hierop in en
biedt juist andere dingen aan of kopieer het idee en steek het in een nieuw jasje. Daarnaast is
het kijken naar zoekwoorden ook belangrijk. Waar hebben uw klanten en concurrenten het nu
over? Zorg ervoor dat u dan ook meedoet met dat onderwerp!
9. Zorg voor een goede profielfoto.
Gebruik uw bedrijfslogo of logo van
uw belangrijkste merk als profielfoto.
Dit geeft herkenning voor de klant.
Zorg er verder voor dat er ook een
stuk tekst aanwezig is welke goed
weergeeft wat u precies doet. Plaats
bijvoorbeeld een link naar uw eigen
website.
10. Vis alleen waar vissen zijn!
Maar laten we als laatste even eerlijk zijn. Niet ieder merk of bedrijf is geschikt om een profiel
aan te maken op Twitter. Heeft u bejaarden als doelgroep, dan is Twitter een totaal ongeschikt
medium voor u! Daarnaast moet u zich realiseren dat niet iedere doelgroep open staat voor online contacten. Sommigen hebben liever persoonlijk contact. Denk dus goed na over het wel of
niet aanmaken van een Twitter account.
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Twitter Tools
Door het overweldigende succes van Twitter in Amerika zijn er al heel veel Twitter tools ontwikkeld. Deze allen bespreken is teveel werk, aangezien er duizenden zijn. De top 12 van twittertools volgt hieronder:
1. Tweetadder: Tweetadder Een MUST HAVE tool dat je voor eenmalig een paar tientjes
kunt aanschaffen via Tweetadder.com. Je kunt dan door een mail te sturen naar info@
nederlandinternet.nl met onderwerp “tweetadder handleiding” een Nederlandse
handleiding met extra tips toegestuurd krijgen. Met Tweetadder kun je automatisch
op basis van relevante zoekwoorden Followers zoeken. Tweetadder gaat er vanaf dat
doordat je mensen die over jouw onderwerp twitteren jou ook weer gaan volgen. Gebeurt
dat niet binnen een paar dagen dan zal Tweetadder deze automatisch gaan zetten op “
unfollowing” .
2. HootSuite.com - manage multiple Twitter profiles, pre-schedule tweets, measure your
success and much more!
3. Tweetdeck - is een zeer handige tool bij het gebruik van Twitter. U dient Tweetdeck eerst te downloaden, voordat u het kunt gebruiken. Hierna voer u de inloggegevens van 1 of meerdere twitter accounts in. De tweets worden nu allemaal in één scherm getoond. Erg gemakkelijk dus, aangezien u niet meer uit
hoeft te loggen. Daarnaast beschikt de applictie over een url verkorter. Een lange
url wordt hierbij kort gemaakt waardoor u meer tekens over houdt voor tekst.
Tweetdeck is te downloaden op: http://www.tweetdeck.com/
4. TweetGrid.com - Do multiple searches with key words in real time. Searches and brings
up real time tweets.
5. TweetStats.com - Get all your stats for your profile here!
6. SocialOomph.com - Auto follow people on twitter.
7. NearbyTweets.com - Find out who is tweeting around where you live.
8. TweetVisor.com - Manage multiple profiles with this tool
9. Twellow.com - The twitter yellow pages.
10. Twitterholic.com - List of the top twitter user rankings & states based on Followers.
11. ReTweetist.com - Find out your most re-tweets. See top 100 Retweeted links.
12. Twitter search: Twitter search is een gemakkelijke manier om te zoeken binnen Twitter.
Er kan bijvoorbeeld gezocht worden waarover er op dat moment het meest gesproken
wordt. Voer een, voor jou, interessante term in en zie wie hier allemaal over Twittert.
Twitter search verzamelt en organiseert alle Tweets. U kunt direct op mensen reageren
en met een klik kunt u hun profiel bekijken. Twitter search kan online bezocht worden op:
http://search.twitter.com/
13. Twitter counter: Twitter counter is een online applicatie die het mogelijk maakt om de
twitters, followers en following mensen in kaart te brengen. Het is dus een pagina waarop al de statistieken worden weergegeven omtrent de twitter pagina van het bedrijf.
http://twittercounter.com
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TweeDeck versus HootSuite
Als je eenmaal op Twitter zit kan het best lastig zijn om de beste Tweets te vangen of in de
gaten te houden welke allemaal naar jou verwijzen. Zowel TweetDeck als HootSuite proberen
dit probleem op te lossen, en hun gebruiksvriendelijke en functionele interface zorgt er voor
dat Twitter een bruikbare tool wordt voor bedrijven. Een leek vraagt zich misschien af wat het
verschil is, maar het probleem is dat als je eenmaal begint, het lastig is om te bepalen welke je
moet gebruiken. Beginners op Twitter kunnen misschien voor ze verder lezen eerst wat meer
over Twitter zelf leren.

Vergelijking tussen TweetDeck en HootSuite

Deze twee tools hebben wel een aantal voordelen gemeen, zoals: belangrijke berichten
bovenaan houden met behulp van aangepaste kolommen die ook makkelijk te beheren zijn;
beantwoord, re-Tweet en stuur een direct bericht met een klik van de muis; download een
applicatie voor de mobiele telefoon en beheer verschillende accounts op Twitter en andere
social networks. Het zijn de subtiele verschillen tussen HootSuite en TweetDeck die kunnen
leiden tot waarom je voor welke applicatie je heb gekozen.
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TweetDeck Review

•
•
•
•
•
•

Pop-up berichten: TweetDeck is een computer programma dat op de achtergrond draait
en je de hele dag door op de hoogte houdt. Geweldig om je Tweets bij te houden zonder
terug te moeten kijken op Twitter.
Link met andere social networks: je kan met TweetDeck niet alleen met Twitter, maar
ook met Facebook, Myspace en LinkedIn verbinden.
Manage verschillende accounts in een venster
Verkort URLs automatisch
Eenvoudige interface: wat je vind van de kleurenschema is een kwestie van smaak,
maar de lay-out is eenvoudig, overzichtelijk en snel.
Oneindig veel kolommen: dit is TweetDeck’s grootste voordeel, namelijk het kunnen
hebben van net zoveel kolommen als jij wil met vrienden, zakelijke contacten, leiders van
een industrie, zoektermen die jij volgt, maar ook voor antwoorden en directe berichten.

De nadelen van TweetDeck
•
•

Statistieken: statistieken kunnen bekeken worden via bit.ly of door de door jouw gekozen
URL afkorting, maar dit vereist een aparte gebruikersnaam en wachtwoord.
Betrouwbaarheid: het is soms een beetje wispelturig en het kan voorkomen dat je een
Tweet of vermelding mist omdat die niet tevoorschijn is gekomen bij TweetDeck.
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HootSuite Review
•
Website: hoewel er geen
pop-up berichten zijn, is de
website versie beter omdat
er geen downloads zijn, er
minder computer energie wordt
verbruikt en je overall kan inloggen.

post tijdens het weekend wil posten.
•
•
•

•
•

•
Ingeroosterde Tweets:
rooster je Tweets of status
updates voor andere accounts
in (en je kan ze opslaan als
concepten), wat heel handig
is als je een link naar een blog

Link met andere social networks: link naar Facebook, LinkedIn, WordPress en Ping.
fm (en via dit kan je ook Myspace en LiveJournal updaten).
Statistieken: HootSuite’s grootste voordeel zijn de netjes gepresenteerde statistieken
van link tracking en analyses die heel eenvoudig te bekijken zijn. Let er wel op dat eerst
alle URLs verkleind moeten worden met de Ow.ly shortener.
Gebruikersmanagement: dit is een belangrijk onderdeel voor bedrijven voor wie
veiligheid belangrijk is, aangezien het de optie heeft om meerdere gebruikersnamen en
wachtwoorden te hebben voor een Twitter account. Ook worden de initialen getoond met
een update en HootSuite kan tijdzones in de gaten houden.
Betrouwbaarheid: veel gebruikers zeggen dat HootSuite vaker lijkt te updaten, of het in
elk geval met enige regelmaat doet.
Heel veel kolommen: Het aantal kolommen per tab is 10. Maar mocht je meer
kolommen willen, is het mogelijk om een nieuwe tab te maken. En tabs hoeven niet apart
voor elke account gemaakt te worden; het is mogelijk om alle home of news feeds in een
tab te hebben, en alle verstuurde status updates in een andere. Het ligt aan de gebruiker
hoe hij er voor kiest om zijn tabs te organiseren.

Nadelen van HootSuite
•

•
•

Applicatie voor mobieltjes niet gratis: hoewel nog niet gratis, heeft HootSuite wel
laten weten dat er mogelijk binnenkort een gratis versie beschikbaar komt.
Geen automatisch verkorten: er is een aparte box voor het verkorten van je URL, wat
vervelend is als je gebruik wil maken van de statistieken.
Lompe interface: hoewel dit een kwestie van smaak kan zijn zorgen de tabs voor als
je meer dan 10 kolommen wil, het gebrek aan automatische verkorten en het beperkte
aantal kolommen er voor dat alles lomp en onhandig over komt.

13

© 2011 www.nederlandinternet.nl

De conclusie
TweetDeck is bij uitstek de beste tool voor real time gebruik als je consequent wil
blijven met je gesprekken, en dit kan zonder hoofdpijn te krijgen met de gebruiksvriendelijke
interface. Aan de andere kant is HootSuite meer functioneel op heel veel manieren, zoals met het
gebruikersmanagement, inroosteren en statistieken, en het neemt al helemaal grote stappen
richting het maken van een Twitter applicatie voor bedrijven.

Advies Twitter tools

Voor het goed kunnen gebruiken van Twitter adviseer ik ten minste twee tools: Tweetadder
om automatisch te groeien en Tweetdeck of Hootsuite om je berichtenverkeer te beheren. De
overige tools zijn nuttig maar minder noodzakelijk indien je deze twee hebt.
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Succesverhalen
Twitter is nog vrij nieuw, sinds 2007 is Twitter actief. Twitter heeft de afgelopen jaren veel
successen geboekt. Voor het bedrijf dat hier besproken wordt is dit succes wat minder maar dit
verhaal laat zien wat de mogelijkheden kunnen zijn bij het juist inzetten van Twitter.
Youp van het Hek
Op 20 oktober 2010 twitterde Youp van ‘t Hek over zijn slechte ervaringen met de klantenservice van T-Mobile en de slechte bereikbaarheid. Youp probeerde een probleem met de iPhone
van zijn zoon op te lossen door de klantenservice te bellen, maar dat leverde niets op. Met meer
dan 43.000 volgers, die Youp had, verspreidde dit bericht zich zeer snel onder zijn volgers. De
tweets van Youp van ’t Hek werden veelvuldig geretweet.

Het bedrijf Buzzcapture heeft het online sentiment ten opzichte van T-Mobile gemeten en
vergeleken met de gegevens uit de weken voorafgaand aan het incident. Hieruit blijkt dat er
maar liefst 20% meer negatieve uitingen gevonden werden over T-Mobile. Voordat Youp van ‘t
Hek de tweet startte lag het aantal op ongeveer 44 procent negatieve meldingen. Doordat de
tweet ook opgepakt werd door het NRC handelsblad en zij hier een column aan wijden, steeg
dit percentage zelfs tot 73 procent.
Hoewel het geen succesverhaal voor T-mobile is, laat dit verhaal wel zien wat twitter kan doen
en eventueel betekenen bij een juiste marketing inzet. Voor Youp was het zeker een geslaagde
actie.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/Jubelkalender

Naam:

Jubelkalender Team

E-Mail:

info@jubelkalender.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Gratis alles in één online foto verjaardagskalender service
http://www.jubelkalender.nl

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

I.v.m. lancering van de Jubelkalender Sterrenkalender

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
2 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
7

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Probeer op een positieve manier onderscheidend/uniek te zijn.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/Hypnobalance

Naam:

Johan de Jong

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

E-Mail:

info@hypnobalance.nl

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Praktijk voor (Hypno)therapie, EMDR en Mindfulness

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?
Bekendheid vergroten

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
1 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
1-5 tweets

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?
Blijf origineel!
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/interpleinNL

Naam:
Frank

E-Mail:

info@interplein.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Interplein maakt onderdeel uit van Stershop BV.
Stershop biedt verscheidene (internet)diensten aan in de financiële markt. Interplein
richt zich in het bijzonder op verzekeringen, die de consument kan vinden op
verschillende websites, waaronder op Interplein.nl

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

Om een grotere doelgroep te bereiken en op deze manier meer mensen te
kunnen informeren over de producten en diensten die Interplein levert.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
4 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
2 tot 3

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Zorg voor de juiste content op Twitter. Volg de juiste personen op Twitter.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/travelblogtips

Naam:

James Leenders

E-Mail:

travelblogtips@yahoo.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

travelblogtips.info geeft informatie over alles wat met reizen te maken heeft.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

Voor de promotie van mijn website en om mijn kennis over reizen te delen met andere gebruikers van Twitter.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
4 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
3 tot 4

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?
Gebruik een URL verkorter en RSS met mate.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/brabbelbaby

Naam:

Loes de Groot

E-Mail:

brabbelbaby@hotmail.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Babybrabbel.info geeft informatie over alles wat met baby’s te maken heeft.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

Om mijn website te promoten en mijn kennis te delen.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
6 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
3 tot 4

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Om mijn website te promoten en mijn kennis te delen.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/getmoneywow

Naam:

Jan Peters

E-Mail:

getfastmoneyonworldofwarcraft@gmail.com

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Informatie geven over hoe je geld kunnen verdienen met World of Warcraft.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

Om de doelgroep te bereiken die Word of Warcraft spelen.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
4 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
2 tot 3

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Deel je kennis op Twitter en voer dialogen met je volgers.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/mobillion

Naam:

Kim Crolla

E-Mail:

marketing@mobillion.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Mobillion is een specialist op het gebied van mobile en social media. Het bedrijf
helpt profit- en non profit organisaties om de doelgroep met hulp van social media
en de mobiele telefoon te bereiken en aan zich te binden. Hiervoor biedt het bedrijf
zowel standaard producten en tools als maatwerkoplossingen, waarin de mogelijkheden met de mobiele telefoon en social media optimaal worden benut. Speciale
aandacht gaat daarbij uit naar oplossingen op het gebied van recruiting en voor
fondswervende instanties. Alle oplossingen worden op SaaS (Sofware as a Service) basis geboden en zijn gebaseerd op in-house ontwikkelde platforms op het
gebied van SMS, webvideo, 0800/0900, mobile marketing, social media en widgets.
Mobillion B.V. heeft 30 medewerkers en is een 100%-deelneming van Telegraaf M!
edia Groep N.V.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?
Practis what you preach!

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
ca 5 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
5 tot 10

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?
Eerst luisteren, dan praten (tweeten)!
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/creating4unl

Naam:

Marcel Attinger

E-Mail:

info@creating4u.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Creating4U is een allround reclamebureau uit Veldhoven. Als MKB’er bent u bij ons
aan het juiste adres voor alles op het gebied van marketing en (nieuwe) media.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

Om contact te onderhouden met onze doelgroep en deze te voorzien van nuttige
informatie.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
10-12 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
20-30

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Zorg ervoor dat je relevante content deelt, waar je volgers iets aan hebben.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/TDDF_nl

Naam:

The Dutch Design Factory

E-Mail:

info@tddf.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Ik ben Marco van Bemmel van The Dutch Design Factory.
The Dutch Design Factory (TDDF) is een reclamebureau in Made (West Brabant).
TDDF is sterk in grafische en interactieve projecten en werkt vanuit een strategie.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op mijn vakgebied.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
ongeveer één uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
twee á drie

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Twitter echt zinnige dingen waar anderen wat aan hebben of inspireren.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/tweetjobsnl

Naam:

Ronald Jonkman

E-Mail:

info@tweetjobs.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Tweetjobs is een website waarop de bezoekers alle tweets die betrekking hebben
op vacatures direct kunnen terugzien. De site geeft alle laatste vacatures weer.
Daarnaast worden ook alle vacatures geretweet zodat bezoekers met een
Twitter account ook alle vacatures kunnen bijhouden. Ook kan er worden gezocht
op specifieke functies of andere trefwoorden.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

Op zoek naar andere baan, daarom deze twitter pagina opgericht

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
10

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
15000

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Tweet berichten die voor anderen ook waarde hebben, dit kan zijn je hobby, je
werk, je passie, maakt niet zo veel uit. bij elke tweet moet je je eigenlijk afvragen of
je het zou lezen als het niet jou tweet zou zijn
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/bigonfashion

Naam:

Karin Mudde

E-Mail:

karinmudde@hotmail.com

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Big on Fashion is dé Nederlandse webshop voor damesmode vanaf maat 42. Als
e-tailer richten wij ons op mode én op e-commerce. De combinatie van onze kennis
op het gebied van online marketing en een top collectie willen wij vrouwen met een
maatje meer een jong en trendy kleding alternatief bieden.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

Om onze volgers te verenigen en te informeren.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
3 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
10

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Zend (bijna) geen commerciële informatie maar engage en informeer. Zie het als
het praatje bij de watercooler. Gewoon ff in touch, laten weten wat er in je omgaat.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/FlyWebDe

Naam:

Fly Webdesign

E-Mail:

info@flywebdesign.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Fly Webdesign is een full-service internetbureau sinds 2004. Of het nu gaat om het
ontwerp, de bouw of de promotie van de website/webshop, Fly Webdesign heeft de
ervaring en deskundigheid in huis. Daarnaast verzorgen we ook logo’s, huisstijlen
en drukwerk.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?
Om bezoekers naar de website te trekken.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
4 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
4

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Probeer niet alleen reclame te maken voor je eigen bedrijf, daar zitten volgers
meestal niet op te wachten. Probeer relevante links en leuke weetjes te twitteren
(en tussendoor wat eigen reclame).
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/ReneGreve

Naam:

Rene Greve

E-Mail:

renegreve@gmail.com

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Ik help bedrijven en organisaties om hoger in zoekmachines te komen met trainingen, workshops en rapporten.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

Om te testen. Bleek formidabel marketinginstrument te zijn.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
6 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
200

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Volg interessante mensen uit jouw business en reageer op hun tweets!
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/letselservice

Naam:

Tonvan Gool

E-Mail:

info@letselschadeservice.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Ik behartig de belangen van letselschade slachtoffers, door voor het de schaderegeling uit handen te nemen. Tevens verzorg ik arbeidsdeskundige beoordelingen en
doe als particulier rechercheur toedrachtonderzoek bij ongevallen.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?
Om meer naamsbekendheid te krijgen.

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
4 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
ongeveer 5

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Volg niet te veel twitteraars, Je ziet door de bomen het bos niet meer.
Volg wel diegene waarvan je wilt dat zijn volgers ook jou leren kennen.

29

© 2011 www.nederlandinternet.nl

promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/Koffiebean

Naam:

Greet Zwaan

E-Mail:

greet@koffiebean.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Koffiebean is een webwinkel die gespecialiseerd is in het aanbieden van espresso
koffiebonen en koffie gerelateerde producten tegen een goede prijs kwaliteit verhouding. Wij leveren in Nederland, Belgie en Duitsland.

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?
Naams bekendheid

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
14 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
60

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?
Reageer op tweets van anderen of RT tweets.
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promotiepagina´s

Twitter adres:

http://www.twitter.com/Jubelkalender

Naam:

Jubelkalender Team

E-Mail:

info@jubelkalender.nl

Wilt u ook eigen pagina

in dit boek?
Ga naar

http://blog.nederlandinternet.nl/gratis-duizenden-extra-bezoekers/

en vul het formulier in!

Vertel iets over uzelf en uw bedrijf:

Gratis alles in één online foto verjaardagskalender service.
•
•
•
•
•
•
•

Gratis uw eigen verjaardagskalender online!
Online foto verjaardagskalender afdrukservice
Persoonlijke foto kaart afdruk en post verzendservice
Foto E-card met uw eigen foto automatisch op tijd versturen!
M-card / foto kaart naar mobiel versturen!
Handige e-mail (gratis!) en/of SMS herinneringsservice
Jubelkalender sterrenkalender!

Waarom bent u Twitter gaan gebruiken?

I.v.m. lancering van de Jubelkalender Sterrenkalender

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week op Twitter?
2 uur

Hoeveel tweets verstuurd u per week?
7

Heeft u tips voor andere Twitter gebruikers?

Probeer op een positieve manier onderscheidend/uniek te zijn.
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Tot slot
Sociale Media Netwerken zorgen voor het verhogen van de vindbaarheid van uw website, uw
product of uw dienst. Door berichten te plaatsen over uw product of dienst op deze netwerken
bereikt u een grote groep mensen waar u nog niet bekend bent. Vanuit deze berichten verwijzen
er links naar uw eigen website. Zoals u waarschijnlijk weet hebben deze links invloed op de
zoekresultaten bij Google, Bing en Yahoo. Met het vooruitzicht op de enorme groei van Social
Search is het daarnaast ook belangrijk om binnen vele Sociale Netwerken aanwezig te zijn. Het
is dus van groot belang uw naam of uw merk te claimen op deze Sociale Netwerken. Zelfs als
u nog niet weet hoe u sociale media wenst in te zetten het komende jaar of de komende jaren.
Graag geef ik u meer advies over hoe social media ingezet kan worden voor uw organisatie. In
de volgende blog nemen we weer een ander social media netwerk onder de loep.
Ir.Stefan Rooyackers
Social Media Marketeer
http://www.stefanrooyackers.nl
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