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Twitter Stappenplan 

 
Twitter wordt steeds vaker ingezet voor zakelijke doeleinden. Het is het ideale instrument 

om in contact te komen met mensen met dezelfde interesses, collega’s, (toekomstige) 

werkgevers, vrienden, familie enzovoorts. En, de snelste manier om antwoord op vragen 

te krijgen.  

 

Is Twitter ingewikkeld? 

Het valt best mee. Zoals met alles: Je moet eerst even doorhebben hoe het werkt. 

Lees onderstaande informatie en ga meteen aan de slag! 

 

Maak een account aan  

Stap 1:  

Ga naar www.twitter.com en klik op ‘Sign up’. 

 

Stap 2:  

Vul je gegevens in. Bij voorkeur je persoonlijke gegevens.  

 

Stap 3: 

Klik op ‘Create my account’. 

 

Stap 4: 

Klik op de bevestigingsmail die je hebt ontvangen in je mailbox om je account te 

activeren. 

 

Stap 5: 

Je bent klaar om te beginnen! Nu is het mogelijk om je profiel verder in te vullen en om 

mensen te zoeken die je kunt volgen. Je kunt zoeken op gebruikersnaam (meestal voor 

en achternaam) of e-mailadres. 

 

 

Twitterlingo 
 

Wat je moet weten voordat je gaat Twitteren. Waar staan die vreemde tekens voor? 

 

@username 

Wil je iemand persoonlijk aanspreken? Type dan een @username in een bericht. Dit 

bericht is voor iedereen zichtbaar maar het maakt duidelijk dat je iemand persoonlijk 

aanspreekt. Bijvoorbeeld: @erikdevries Nog gefeliciteerd met je promotie!. 

 

DM/ Direct message 

Als je iemand persoonlijk wilt aanspreken zonder dat dit voor de hele wereld zichtbaar is 

typ je d username aan het begin van een bericht. Dit werkt alleen tussen mensen die 

elkaar volgen. Let op: Altijd een spatie na de d gevolgd door de username. 

Bijvoorbeeld: d erikdevries Nog gefeliciteerd met je promotie!. 

 

RT/ Retweeten  

Een retweet is een herhaling van het bericht van iemand anders met het doel dit bericht 

ook met jouw volgers te delen. Het makkelijkst is om op de Twitterpagina bij het bericht 

op de retweet knop te klikken. Maar je kunt het ook zelf doen door de hoofdletters RT 

voor het bericht te zetten. Bijvoorbeeld: RT @erikdevries: Nog gefeliciteerd met je 

promotie. Wil je iets aan de RT toevoegen? Doe dit dan voor de tekens RT. Je mag 

volgens de Twitteretiquette nooit de bron verwijderen. 
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# Hashtag 

Wanneer je een # voor een woord plaatst wordt het een link. Als je daarop klikt kom je 

op een pagina met alle tweets waarin dat woord voorkomt. Wanneer je alles over het 

lesmateriaal van inORDE wilt weten zoek je aan de rechterkant in het zoekveld op 

#inORDE of op #beveiliging. Sla vervolgens deze search op. 

 

 

De 10 Twittergeboden 
 

1. Wees eerlijk tegenover jezelf en anderen. 

2. Vermeld altijd de bron als je informatie retweet. 

3. Wees aardig voor je volgers 

4. Lees eerst de content voordat je retweet 

5. Bedank mensen die jou complimenteren 

6. Zorg zelf ook voor unieke content 

7. Volg mensen niet alleen voor eigen gewin 

8. Reageer niet geautomatiseerd 

9. Gedraag je niet als een robot 

10. Verspreid geen geruchten. 

 

 

Tot slot: Twittertip 
Via handige programma’s is het mogelijk om al je Twitterberichten overzichtelijk bij te 

houden. Ook andere social media middelen kun je hierin mee integreren. Zo heb je je 

Twitter, Facebook, Foursquare, Linkedin e.v.a. overzichtelijk op één plek. Tweetdeck is 

zo’n gemakkelijk programma. Dit programma installeer je op je computer. Kijk op 

www.tweetdeck.com/desktop/   Het is ook mogelijk om Tweetdeck als applicatie op je 

smartphone te installeren. 

 

Graag tot ziens op Twitter! 

http://www.tweetdeck.com/desktop/

