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Inleiding 

“je leest het goed; dit e-book is gratis en mag je zelfs doormailen!” 

Ik ben een groot fan van Twitter sinds maart 2008 en daardoor dan ook een fanatiek gebruiker.  

Het onderhouden van contacten met mijn bestaande, voornamelijk offline netwerk, is nu veel 

eenvoudiger.  

Tijd is schaars en deze manier van communiceren maakt mijn leven een stuk leuker en omdat ik 

het ook commercieel inzet, word ik er helemaal blij van!  

Sterker nog: Ik krijg dagelijks nieuwe klanten via Twitter! 

En niet omdat ik hen benader.  

Ik word dagelijks gebeld en ontvang meerdere e-mails om mijn diensten te leveren aan nieuwe 

klanten die van zichzelf vinden dat zij mij nodig hebben. 

Daarmee verdien ik een goed belegde boterham en dat is iets wat ik anderen ook kan aanbevelen. 

De inzichten die ik heb en de kennis over LinkedIn en Twitter gebruik ik om ondernemers, zzp‟ers, 

freelancers, interim managers en ondernemende werknemers succesvoller te maken. 
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Ik ga alleen veel verder dan uit te leggen hoe LinkedIn of Twitter werkt.  

Essentieel om te weten hoe zo‟n website werkt, echter de vervolgvraag is veel interessanter:  

“Als je straks weet hoe Twitter werkt, 

wat ga je er dan vervolgens mee doen?” 

Nu denk je vast:  

 waarom begint hij iedere zin op een nieuwe regel? 

 waarom is de opmaak in landscape? 

 wat zijn er veel woorden vet gedrukt? 

 en wat zijn het eigenlijk grote letters !? 

 

Dat heeft met leesbaarheid te maken. 

Want ik én het milieu stellen het op prijs als je dit e-book met 47 pagina‟s niet uitprint om te lezen! 

Bovendien werken de linkjes naar de vele filmpjes (meer dan 20) absoluut niet als je het uitprint. 
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Hoe zet jij Twitter op een strategisch wijze in? 

Dit is de belangrijkste vraag waar ik mijn klanten mee wil helpen als zij willen leren om zaken te 

doen via Twitter.  

Hier zal jij ook over moeten nadenken als je succesvol wilt worden via Twitter!  

Mede om te voorkomen dat je „stomme‟ fouten maakt, tijd verspilt aan de verkeerde acties of 

mensen irriteert door té zichtbaar te zijn.  

En daar ga ik je bij helpen!  

Uit ervaring weet ik dat 1-op-1 of groepstraining heel effectief kan zijn, maar die trainingsdata en –

tijdstippen moeten je wel net uitkomen. 

Daarom heb ik dit e-book geschreven om jou een enorme voorsprong te geven op de andere 

400.000 Nederlanders die op dit moment (maart 2010) gebruik maken van Twitter.  

En dit e-book kun je natuurlijk lezen op het moment dat het jou uitkomt! 
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Disclaimer 

Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin 

opgenomen informatie.  

 

Vincent Smit of Just Connecting kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige 

onjuist verstrekte informatie in dit e-book.  

Alles wat ik je laat zien zijn slechts aanbevelingen en je beslist zelf wat bij jou past en wat je dus 

wel of niet doorvoert. 

Twitter is bovendien constant in ontwikkeling waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan die nog 

niet in deze versie zijn verwerkt. 

Maar door je aan te melden via http://www.justconnecting.nl/10293/1/nieuwsbrief.html blijf je 

constant op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen  

http://www.justconnecting.nl/10293/1/nieuwsbrief.html
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- Ook belangrijk -  

Ik wil je de kans geven om de spil te worden van jouw netwerk door anderen succesvol(ler) te 

maken via Twitter.  

Later vertel ik meer over de wijze waarop je dat kunt doen en, het wordt nog leuker, hoe je 

daarmee geld kunt verdienen.  

Ik hoop dat je straks veel plezier beleeft en ideeën opdoet om zaken te doen via Twitter! 

Je mag dit document nooit op een website of blog plaatsen (of teksten verwijderen, wijzigen of toe 

te voegen ) zonder schriftelijke toestemming van Vincent Smit. 

“JE MAG DIT DOCUMENT DOORMAILEN  

NAAR IEDEREEN IN JE NETWERK!” 
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Een waarschuwing vooraf 

 

Ik ga je heel veel informatie en inzichten geven over Twitter!  

Dus neem dit allemaal op als een spons.       

 

 

 

Maar het is ook de bedoeling dat je in actie komt! 

Lees daarom niet alleen de tekst maar bekijk ook alle filmpjes! 

 

 

“Jij bent zélf verantwoordelijk voor je eigen succes!  

Ik geef „slechts‟ de aanzet.” 
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Wat is Twitter? 

Even een paar van de meest gehoorde opmerkingen over Twitter die ik dagelijks hoor:  

 Wat interesseert het mij nou dat iemand vertelt dat hij een broodje eet? 

 Hebben die mensen dan niets beters te doen? 

 Ik heb het druk genoeg, niet nog meer verplichtingen graag! 

 Pfff, weer een website waar ik blijkbaar iets mee moet… 

 Ik snap er helemaal niets van, wat betekenen al die symbolen? (@, #, RT, GET, etc.) 

 Ik heb wel een profiel maar niemand volgt mij! 

 Wat ga ik dan eigenlijk zeggen? 

 En dan moet ik zeker ook zo overdreven leuk doen? 

 En nog veel meer vooroordelen natuurlijk…. 

Eigenlijk kan je het deze mensen niet kwalijk nemen. 

Hoe kan je nou zelf verzinnen wat de kracht is van Twitter als je dat nog niet van iemand anders 

hebt gehoord?
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Twijfel je over het nut van Twitter?  

Als trainer/eigenaar van Just Connecting heb ik (en 3 licentietrainers) sinds december 2008 meer 

dan 7000 ondernemers getraind om LinkedIn en Twitter strategisch in te zetten (aantal t/m 

september 2010).  

Toen ik overgehaald werd om ook te gaan „Twitteren' was ik net zo sceptisch als de rest: “Wat 

interesseert het mij nou dat mensen aangeven wat ze aan het eten zijn…?”.  

Totdat ik dezelfde principes en inzichten van mijn LinkedIn trainingen ging toepassen!  

Sterker nog, het gaf mij nieuwe inzichten.  

Ik ben daarom gestopt met het lezen van informatie die ik niet interessant vind. 

Ik ga niet meer naar websites om te lezen wat er staat. 

En ik ben gestopt met zoeken naar klanten: zij vinden mij! 

Eén van mijn eyeopeners op Twitter was mijn vraag:  

“Ik wil een boek schrijven maar heb daar geen ervaring mee,  

wie kan mij helpen?” 

http://www.justconnecting.nl/10179/1/licentietrainers.html
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Binnen 1 uur had ik een Ghostwriter, een uitgever, 5 artikelen en werd een boek toegestuurd 

door mensen die ik nog nooit had gezien of gesproken!  

Echter, persoon nummer 9 schreef: “Schrijf geen boek maar een e-book”. 

“Die verkopen namelijk 10 keer zo veel en er zit 90% marge op i.p.v. 10% en van iedere klant heb 

jij het e-mailadres”.  

Nieuwe vraag: “Hoe schrijf ik een e-book?”  

Zo gezegd zo gedaan en na 1 week schrijven heb ik duizenden e-books Word succesvol via 

LinkedIn per maand verkocht. 

Op de automatische piloot!  

Wil je meer voorbeelden over de kracht van Twitter? 

 

Mijn schoonmoeder heeft een „mooie‟ hangklok uit 1920.  

Maar de zwaartekracht heeft dit tijdwerk te pakken gekregen. 

Dus, we hebben een klokkenmaker nodig! 

Na deze vraag gesteld te hebben op Twitter kreeg ik 4 minuten (!) later 3 namen door. 

Maar 1 persoon werd door 3 bekenden van mij aanbevolen. 

Je raadt het al: die persoon kreeg de klus! 
 

http://www.word-succesvol-via-linkedin.nl/
http://www.word-succesvol-via-linkedin.nl/
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Tijdens een training bij een collega trainer ging zijn beamer stuk… 

Geen nood, want na een twitter bericht kwam na 10 minuten iemand aanlopen  

mét een beamer! 

 

 

Besef dat je op bijna iedere vraag een antwoord krijgt. 

Zoals, ik zoek: 

 sierstrepen voor een Mustang uit 1969 

 een vakantiehuis in Frankrijk 

 een baan 

 een huis 

 medewerkers 

 een nieuwe laptop 

 mensen die iets willen veilen voor Haïti (€ 119.000,- opgehaald in enkele weken!) 

 een idee voor mijn nieuwsbrief 

 een websitebouwer 
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 mensen om mee samen te werken 

 klanten! 

Het probleem is alleen dat mensen niet de juiste vragen stellen! 

De meeste keren krijgen ze namelijk geen antwoorden. 
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Laten we daarom eerst beginnen met een aantal inzichten  

Met deze inzichten ga je anders naar klanten en de markt kijken. 

Twitter, LinkedIn en andere social media geven je de kans om een enorm groot billboard te 

worden! 

(hiermee doel ik niet op: “Hé, kijk mij nou eens interessant zijn!”) 
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Stel je eens voor: 

Je zit in de auto en rijdt op de snelweg naar huis en je ziet een billboard over een bepaald merk.  

Okay “leuk” denk je dan.  

En dan op de radio hoor je een spotje en „spontaan‟ zie je ‟s avonds weer een reclame 

voorbijkomen…  

Allemaal over dat ene merk. 

Dan moet er wel iets mee zijn, want iedereen heeft het er ook nog eens over! 

 

 

 

Of je hebt een nieuwe auto en opeens zie je „hem‟ overal rijden.  

In dezelfde kleur!  

Met dezelfde velgen!  

Hoe bedoel je top of mind.  
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Veel mensen denken dat als je maar vaak genoeg je naam laat vallen, of als je 10 keer contact 

hebt gehad met een prospect, je dan vanzelf zaken gaat doen.  

Wakker worden!  

Wat veel aannemelijker is als iemand op 1 dag door 3 verschillende mensen uit zijn of haar 

netwerk wordt aanbevolen hoe fantastisch jij bent!  

Je wordt dan zeker gebeld!  

Wij kopen namelijk op aanbeveling vanuit ons netwerk. 

Dat is dan ook de reden dat ik Promote Your Network heb opgericht in februari 2010 (live sinds 

juni 2010). 

 

Hiermee kun je eenvoudig en snel je netwerk promoten.  

Driemaal raden wat zij dan terug willen doen?  

Juist, jou promoten! 

http://www.promoteyournetwork.com/
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Maar waar kun je Twitter mee vergelijken? 

Je zou Twitter kunnen vergelijken met een groot voetbalstadion of een menigte mensen.  

  

 

Je ziet duizenden mensen met elkaar praten maar op Twitter had je álle gespreken kunnen 

teruglezen.  

Niet dat je dat wilt, maar besef dat het kan! 

Het is heel aannemelijk dat mensen, zelfs op het moment dat jij dit nu leest, het over problemen 

of knelpunten hebben, waar jij gewoon de oplossing voor bent of kent! 

Of misschien klagen ze wel over jou of je concurrent! 

Of iemand stelt gewoon een vraag waar jij een antwoord op hebt. 
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Je hebt echter niet de tijd om op Twitter te kijken totdat iemand iets meldt waar jij wat mee kunt.  

Maar door bestaande technieken te gebruiken zoals RSS en berichtregels in Outlook kun je met 

gemak: 

 honderden websites volgen 

 200 nieuwsbrieven ontvangen 

 En meer dan 5000 twitterberichten ontvangen 

Per dag! 

Stel je dan eens voor dat je dat in slechts 10 - 20 minuten kunt afhandelen! 

 

“Geen zorgen dat kan ik je ook leren als je mijn blog  

volgt door te klikken op onderstaand logo” 
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Ik ga je laten zien hoe je Twitter kunt inzetten om: 

 te communiceren met jouw klanten 

 klachten over jouw bedrijf bij de bron af te handelen 

 concurrenten te volgen en trends uit de markt te halen 

 je netwerk te helpen 

 vragen te stellen en antwoorden te krijgen binnen enkele minuten 

 dingen te vinden die je niet zocht maar achteraf wel wilde vinden (zoals ik erachter kwam 

dat het beter is een e-book te schrijven!) 
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In welke volgorde ga je aan de slag met Twitter? 

Stap 1: Maak een compleet profiel op Twitter 

Stap 2: Ga op zoek naar mensen die jij kunt volgen 

Stap 3: Zorg voor followers (mensen die jou willen volgen) 

Stap 4: Maak een tool om te luisteren naar de markt (vang daarmee signalen op) 

Stap 5: Have fun, help anderen, word geholpen en vind dingen die je niet zocht  

 

“En ga zaken doen met (nieuwe) klanten via Twitter!” 

 

 

 

 

 



Pagina 22 van 46 
 

        © 2010 Vincent Smit                                                      http://www.justconnecting.nl  
        Gratis versie                    

Wat moet ik weten voordat ik een profiel aanmaak? 

In 2006 heeft ene Jack Dorsey dit platform opgericht en tot op de dag van vandaag is het een 

gratis tool (je kunt wel gebruik maken van advertentiemogelijkheden maar die laat ik buiten 

beschouwing) 

Twitter is een platform om op te micro-bloggen in 140 karakters (aantal tekens inclusief spaties en 

leestekens).  

Een normale blog is een soort dagboek (met zinvolle informatie) en kan soms wel 500 tot 1000 

woorden per artikel (blogpost) bevatten. 

De berichten die je op Twitter plaatst worden tweets genoemd. 

Eigenlijk geef je antwoord op de vraag: “Waar ben je mee bezig?” 

Of misschien zelfs beter: “Waar denk je aan?” 

Je kunt zo heel eenvoudig documenten, websites, ideeën en bronnen delen, vertellen waar je mee 

bezig bent, maar net zo goed in gesprek zijn of komen met je (toekomstige) klanten. 

Daarnaast is het heel eenvoudig om meer bezoekers richting je website of blog te brengen en 

honderden aanmeldingen te krijgen voor je nieuwsbrief (in een dag!). 

http://www.vincentsmit.nl/
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Het gaat dus snel en 60% van de vele miljoenen gebruikers gebruikt Twitter zelfs alleen maar op 

hun mobiele telefoon en kan altijd en overal een berichtje plaatsen of reageren! 

Meer dan 90% gebruikt trouwens zowel de computer als hun mobiel. 

De tweets kunnen een enorme massa mensen bereiken.  

In luttele seconden zelfs tienduizenden!  

Dat komt namelijk door de kracht van de retweet (RT). 

Een retweet is niets meer dan het herhalen van jouw tweet in andermans netwerk.  

En die kan het ook weer retweeten en die daarna ook weer…. en voor je het weet hebben 

duizenden mensen het gelezen! 

De hamvraag is natuurlijk: “Hoe zorg je ervoor dat jouw vraag wordt geretweet!” 

Dat is simpel, want: 

“Geef de dingen weg die je zelf wilt ontvangen” 

Dus als jij mensen helpt door hun vragen te retweeten, wat gaan zij dan voor jou doen denk je? 
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Wie staan er dan op Twitter? 

Heel veel beroemdheden en in toenemende mate politici (Maxime Verhagen, Femke Halsema of 

Mark Rutte).  

Zij laten hun „fans‟ en aanhangers eigenlijk van dichtbij beleven wat zij aan het doen zijn.  

Verwacht echter niet dat je lekker met deze bekenden kunt babbelen.  

Het is vrijwel alleen éénrichtingsverkeer waar zij mee bezig zijn. 

Maar ook nieuws via radiostations, televisiezenders en journalisten vinden hun weg via Twitter. 

Zo was de ramp met de Turkse vliegmaatschappij Turkish Airlines al heel snel te volgen op Twitter 

en de verdwijning van het Rotterdamse meisje „Milly‟ in 2010 heeft ook duizenden tweets 

opgeleverd. 

Zo liet Frits Wester (correspondent RTL) al eerder weten dat Milly dood zou zijn dan dat het 

officieel bekend werd gemaakt door de autoriteiten. 

 

 

 

http://mashable.com/2008/10/20/25-celebrity-twitter-users/
http://twitter.com/MaximeVerhagen
http://twitter.com/FemkeHalsema
http://twitter.com/markrutte
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Hoe kun je Twitter gebruiken? 

1. Onderhoud contacten met je klanten en lezers op een persoonlijke manier waardoor 

mensen je sneller accepteren 

2. Informeer je klanten en lezers over nieuwe producten, diensten en evenementen 

3. Verzamel je klanten in dit communicatiekanaal en communiceer rechtstreeks met hen 

4. Help je netwerk in de meest snelle vorm die er is 

5. Bouw de spanning op bij een aankomende release (zie tips over de blockbuster methode 

en Alpha geluid op pagina 36) 

6. Stuur meer bezoekers naar je website of blog 

7. Luister naar de markt en achterhaal waar jouw klanten behoefte aan hebben, over klagen 

en wanneer zij jou aanprijzen! 

8. Bekijk wat jouw concurrenten doen 

9. Word gevonden door jouw toekomstige klanten 

“Welke insteek heb jij?” 
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Maar denk ook aan: 

Crowd forcing  

De val van de DSB bank werd versneld door onder andere de rumoer op Twitter. 

Het kopen van goud werd gehyped via Twitter. 

Crowd sourcing  

Mooi artikel hoe grote groepen mensen samenwerken. 

Crowd funding  

@kaatmossel startte de twitterveiling om geld in te zamelen om een school te bouwen in Uruzgan 

en later voor de ramp Haïti werd er zelfs in samenwerking met Giro 555 € 119.000,- opgehaald! 

 

 

 

http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-management/crowdsourcing/
http://twitter.com/kaatmossel
http://www.twitterveiling.nl/
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Maak nu eerst een profiel aan 

Met dit filmpje laat ik zien hoe je een nieuw profiel kunt aanmaken (staat nog wel in de oude 

layout maar het proces is nog steeds hetzelfde). 

 

BELANGRIJK: Maak niet de fout om direct je e-mailadressen te importeren via Gmail, Yahoo, 

AOL of LinkedIn!  

Dit ga je pas later doen want je wilt niet dat jij honderden mensen volgt, terwijl niemand jou volgt 

en je ook nog geen tweets hebt verstuurd.  

Mensen denken anders dat je een spamrobot bent! 

http://www.screencast.com/t/M2EwZjM4
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Wat betekenen al die symbolen/termen eigenlijk? 

Twitteraar Een persoon die op twitter actief is 

Tweep Een persoon die op twitter actief is 

Username de naam waaronder iemand vermeld staat op Twitter 

Tweet berichtje van 140 karakters die iedereen kan zien 

Following de mensen die jij volgt 

Followers Mensen die jou volgen 

@ in combinatie met een username schrijf je een bericht rechtstreeks aan deze 
persoon 

# hash tag (hekje) wordt geplaatst voor de naam van event, plaats, trefwoord om 
later makkelijk op te kunnen zoeken 

RT Retweet is een bericht van een ander die herhaald wordt door een andere 
twitteraar 

DM Direct Message is een privé berichtje rechtstreeks aan een persoon die jou al 
volgt 

Favorite Een tweet die je interessant vindt om later makkelijker terug te vinden 

GET In combinatie met een username verschijnt de laatste tweet van die persoon 

#FF Staat voor Follow Friday waarmee je aan je volgers kunt aangeven welke andere 
twitteraars leuk zijn om te volgen 

Bio Omschrijving van jou, het bedrijf, product of dienst 
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Maar wie ga ik dan volgen? 

Voor de handliggende users zijn: 

 Mensen, producten, diensten of bedrijven die je al kent 

 Vraag aan jouw followers wie leuk zijn om te volgen 

 Volg mensen die op Follow Friday (#FF) worden aanbevolen maar houd rekening met de 

opmerkingen in deze blogpost van @JochemLub. 

 Bekende sterren, sprekers, trainers, politici etc. die jou inspireren of aanspreken 

 Mensen waarvan het aannemelijk is dat zij interesse hebben in jou, jouw 

producten/diensten, visie, inzichten, etc.  

 Mensen die jouw klanten al kennen! 

 Maar ook mensen uit deze lijst zijn itf (Interesting to follow). 

 

“Beperk jezelf niet tot de mensen die je nu al kent!” 

“Leer iedere dag opnieuw nieuwe mensen kennen!” 

http://www.jlub.nl/?p=153
http://www.twitter.com/jochemlub
http://twitter.com/vincentsmit/itf
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Hoe kom je aan Followers? 

Je wilt uiteraard dat zo veel mogelijk mensen jou gaan volgen.  

Waarom je volgers nodig hebt? 

Omdat zij jouw klanten kennen, interesse hebben om iets van jou te kopen, in te huren of je 

kunnen helpen met de dingen die je nodig hebt! 

Hoe krijg je voor elkaar dat mensen jou gaan volgen? 

 Volg anderen zodat zij jou vaak ook gaan volgen (ca. 7 van de 10 mensen die jij volgt volgen 

vaak gewoon terug onder het mom van: “eens kijken wat jij te melden hebt”). 

 Stimuleer dat door een dialoog op te zetten of te reageren op hun tweets of nog beter: help 

ze met de dingen die zij nodig hebben!  

 Plaats uiteraard de Follow me button in je e-mailhandtekening, op je website, in een 

nieuwsbrief, blog of maak het zichtbaar op LinkedIn (filmpje).  

http://www.screencast.com/t/Zjk3M2Ri
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Je kunt ook automatisch mensen volgen via Twollow of Socialsourcer. 

http://www.twollow.com/
http://www.socialsourcer.com/
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Je kunt ook de Twittergids uitpluizen (filmpje) zodat je bijvoorbeeld in de top 100 komt van je eigen 

woonplaats zoals ik dat heb gedaan met Alkmaar. 

 

http://www.twittergids.nl/
http://www.screencast.com/t/NzVhNjFlOTE
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Doe het volgende pas als je minimaal 100 Followers hebt!  

Importeer je connections vanuit LinkedIn of een webmail zoals Gmail, Yahoo of AOL in Twitter 

(filmpje). 

Omdat je op LinkedIn mensen handmatig moet volgen is het ook mogelijk om dit via Gmail te 

doen. 

Exporteer dan eerst je LinkedIn connecties naar een CSV bestand, importeer dat bestand in 

Gmail, en importeer die vervolgens weer in Twitter (beetje omslachtig allemaal, ik weet het).  

In de meeste gevallen volgen de mensen die gaat volgen jou weer terug. 

Herhaal dit om de 3 maanden. 

http://www.screencast.com/t/N2UxMDM1YWQ
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Wat is jouw Unfollow strategie? 

Met andere woorden: wanneer neem je afscheid van iemand en stop je met following?  

Bijvoorbeeld als zij: 

 te veel irritante tweets plaatsen 

 spam sturen 

 drukke profielen hebben 

 geen interactie hebben met hun followers 

 nooit reageren op jouw vragen 

 onduidelijke URL‟s gebruiken 

 met spelletjes bezig zijn en je lastig vallen met tweets om ook mee te doen 

 en alles wat jij ook nog vervelend vindt! 

Meld misbruik via een DM naar @spam 

Uiteraard moet je zelf bepalen wat voor jou „te veel‟, „te druk‟ of „vervelend‟ is! 
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Basishandelingen 

Hoe plaats je een tweet? (filmpje) 

Hoe retweet of reply je iemand? (filmpje) 

Hoe stuur je een Direct Message? (filmpje) 

Hoe sla je een tweet op om daar later op terug te komen? (filmpje) 

Hoe maak je een list? (filmpje) 

 

Algemene Do‟s 

Help anderen met de dingen die zij nodig hebben 

Want er bestaat een magie rondom gevers. 

Je wilt gewoon in het rijtje komen van Sinterklaas, Wendy van Dijk, JIJ! 

Mensen houden namelijk van gevers en hebben moeite met nemers.  

Iedereen kent ze wel: Van die mensen die alleen maar hun producten of diensten willen verkopen.  

Zij komen alleen halen en niets brengen.  

http://www.screencast.com/t/M2QxYmZhO
http://www.screencast.com/t/N2Y5NGQ4MT
http://www.screencast.com/t/NTkzYmY2YzE
http://www.screencast.com/t/ZWNhYmRhMDEt
http://www.screencast.com/t/MzNhM2Jj
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Wees consistent en plaats iedere dag een tweet. 

Tweet alleen zinvolle opmerkingen. 

Laat weten met wie je afspreekt en breng anderen op ideeën.  

Je hebt namelijk meer gemeenschappelijke contacten dan je denkt! 

Als je in een discussie raakt en twee keer of vaker heen en weer tweet, stap dan over op de 

Direct Messages omdat de andere followers maar 1 kant van het verhaal kunnen volgen en je 

dan irritant gaan vinden (mailen kan natuurlijk ook). 

Verplaats je in een ander en geef iets wat je kunt weggeven zonder daar meteen iets voor terug te 

vragen.  

Dingen die voor jou voelen alsof je 10% weggeeft maar als 200% wordt ervaren zijn 

bijvoorbeeld: 

1. Plaats een leuke reactie als iemand een nieuwe website, baan, opdracht, klant of 
nieuwsbrief heeft 
 

2. Stel relevante vragen als iemand aangeeft een goede workshop, training, seminar, of iets 
dergelijks te hebben gevolgd 
 



Pagina 37 van 46 
 

        © 2010 Vincent Smit                                                      http://www.justconnecting.nl  
        Gratis versie                    

3. Bedank anderen in het openbaar door er een tweet of een #ff aan te besteden. 
 

4. Je ziet iemand een vraag stellen: retweet deze! 
 

5. Promoot je netwerk via Promote Your Network (filmpje) 
 

6. En natuurlijk kun je er zelf nog veel meer verzinnen. 

“Maar geef ook 200% dingen weg!” 

“Want wie goud geeft, zal goud ontvangen!” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jm_tmF_9kAk
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Algemene Don‟ts  

Let op met het leveren van kritiek.  

Je zou als negatieveling over kunnen komen en je wilt natuurlijk niet dat je zo herkend wordt bij 

de andere lezers. 

Je kunt namelijk ook een privé bericht (direct message) versturen maar ik heb wel eens gezien 

dat die alsnog klakkeloos publiekelijk wordt herhaald.  

Wees gewaarschuwd! 

Het is ook beter om geen overdreven reclame te maken voor je eigen bedrijf of werkgever. 

Promoot zoveel mogelijk anderen en niet jezelf. 

Plaats ook niet 1 keer per maand een berichtje…mensen vinden je dan te saai. 

Reageer niet pas op iemands vraag na een week. 

Plaats je tweets niet automatisch door naar LinkedIn omdat jouw connecties je dan irritant gaan 

vinden! 

Vertel niet dat je op vakantie bent of gaat, omdat criminelen letterlijk meelezen. 

Wees altijd professioneel en vertel niet dat je „ontzettend dronken was‟! 
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Indien je geen slotje hebt, besef dan dat jouw tweets gevonden kunnen worden op Google. 

Kom niet over als een spamrobot (following 2589 – 2 followers – 2 tweets) 

Gebruik geen woorden zoals: laptop, sex, etc als je niet van spam houdt.  

Geef nooit zomaar je Twitter inloggegevens op in een andere website!  

Ga geen honderden tweets per dag sturen. 

Vertel je verhaal in 140 karakters en ga geen 5 opeenvolgende tweets schrijven… mensen haken 

af na tweet nummer 2. 
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Tools die je kunt gebruiken in combinatie met Twitter 

 Twitterberry,  Ubertwitter voor de Blackberry 

 Twitterific of Echofon voor de I-phone 

 Api is een tool om applicaties aan Twitter te koppelen (beetje technisch) 

 Van Blog naar Twitter 

 Tweetmeme Button: zo kun je simpel een blogpost retweeten 

 Tweetthisbutton: gebruikers kunnen dan eenvoudig jouw blogposts op twitter zetten 

 Tweetdeck of Hootsuite zijn heel handig en overzichtelijk om meerdere accounts te beheren 

 Twitpic: deel je foto‟s op twitter 

 Grouptweet: stuur in 1 keer een privé bericht aan een vooraf ingestelde groep twitteraars 

 Social Oomph: hier kun je heel veel automatiseren 

 Tweetake: backup alles! 

 Achtergrond maken 

 Op deze pagina heb ik nog meer tools verzameld. 

 

http://www.orangatame.com/products/openbeak/
http://www.ubertwitter.com/
http://iconfactory.com/software/twitterrific
http://echofon.com/twitter/iphone/?version=40
http://apiwiki.twitter.com/
http://twitterfeed.com/
http://tweetmeme.com/
http://www.spoiledboys.nl/Twitter/tweet-this-button.html
http://www.tweetdeck.com/
http://hootsuite.com/
http://twitpic.com/
http://www.grouptweet.com/
http://www.socialoomph.com/
http://tweetake.com/
http://singlefunction.com/5-free-online-twitter-background-generators/
http://www.justconnecting.nl/10191/1/twitter-tools.html
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Nawoord 

Et voila! 

Een e-book vol bruikbare tips die alleen gaan werken als je aan de slag gaat! 

Laat je niet overdonderen door de vele opties, mogelijkheden en kansen. 

Begin bij het begin: 

1. Maak een goed profiel 
2. Werk met een strategie 
3. En ga zaken doen via Twitter! 

 

Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste:  

“Heb er plezier in en laat anderen  

ook genieten van deze informatie!” 

Je mag het doormailen! 
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Meer over de auteur 

Na diverse opleidingen en werkzaamheden in de procestechniek heb ik in 2000 de                      

switch gemaakt richting de commerciële arbeidsbemiddeling.  

Eerst bij het technisch detacheringbureau Maintec Contracting die onder andere 

actief is in het leveren van technici in de offshore branche.  

In 2003 rondde ik de Post-HBO studie Bedrijfskunde af.  

De combinatie techniek, commerciële arbeidsbemiddeling en bedrijfskunde heb ik voortgezet bij 

Adecco.  

Na bijna 5 jaar maakte ik een vervolgstap naar Matchpartner (intermediair voor intermediair) met 

klanten zoals Adecco, Vitae, Luba, Innotiv, Technicum, Flextep, etc.  

 

Daarna vervulde ik de rol van Business Unitmanager bij H&S Adviesgroep te Alkmaar als 

eindverantwoordelijke voor de Business Unit Interim Management.  

 

Ik zocht eigenlijk al tijden een business waarin ik zoveel mogelijk mensen kon helpen.  

 

De ervaring leerde dat ik in de afgelopen jaren in de bemiddelingsbranche, zeer veel mensen 

sprak, maar simpelweg niet iedereen kon helpen.  
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Dat is zeker veranderd door het trainingsbureau Just Connecting op te richten!  

 

Ik gebruik mijn jarenlange expertise, kennis en ervaring om mijn klanten op inspirerende wijze 

nieuwe inzichten te geven over de verschillende methoden om aan opdrachtgevers of klanten te 

komen.  

 

                                                       
 

                                         
GRATIS LINKEDIN E-BOOK 
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Promote Your Network  

“Start met het promoten van je netwerk  

én word zelf ook aanbevolen!” 

Op 11 juni 2010 heb ik www.PromoteYourNetwork.com opgericht. 
 
Herken je het volgende? 

Is het je opgevallen dat mensen om jou heen constant op zoek zijn naar producten of diensten?  

Wat zou het dan fantastisch zijn als je jouw netwerk dan snel en doeltreffend kunt aanbevelen en dat zij dat ook voor jou doen?  

Promote Your Network is geen vervanging van bestaande platforms als LinkedIn, Twitter en Facebook.  

Sterker nog, het is een verlengstuk: je kunt jouw netwerk op die platforms promoten via Promote Your Network.  

Achteraf kun je in uitgebreide statistieken zien wie je kunt bedanken! 

Binnen enkele minuten heb je een eigen profiel aangemaakt en je kunt uiteraard starten met een gratis account. 

Wil je meer leren over Promote Your Network?  

Lees dan verder bij de veelgestelde vragen, bekijk dit praktijkvoorbeeld en hoe je je kunt aanmelden. 

Tevreden over mijn dienstverlening? Promoot mij dan via mijn profiel! 

 

http://www.promoteyournetwork.com/
http://www.promoteyournetwork.com/faq
http://www.youtube.com/watch?v=UVwjE8WzlcE
http://www.youtube.com/watch?v=JiWt7y0ZZgo
http://www.promoteyournetwork.com/vincentsmit
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Webcare On Demand 

 

Sinds november 2010 kunnen organisaties in Nederland hun Social Media werkzaamheden uitbesteden. 

Via www.WebcareOnDemand.nl kun je op abonnementsbasis een Social Media Manager inzetten die bijvoorbeeld: 

-LinkedIn profielen aanmaakt of updates doorvoert 

-Nieuwe leden van een LinkedIn Group goed- of afkeurt 

-Op zoek gaat naar discussies waar de opdrachtgever het antwoord op kan geven 

-Persberichten verspreid in de social media 

-Twitter accounts beheert 

-Tweets agendeert 

-Direct Messages beoordeelt op onzin en zin (offerte aanvragen!) 

-Klachten signaleert en op afgesproken wijze doorgeeft aan jouw organisatie 

-Blogposts plaatst 

-Spam verwijdert 

-Comments goedkeurt en mensen netjes bedankt 

-Reputatie management 

 

http://www.webcareondemand.nl/
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-Nagaan wat het bereik is geweest van een contest op Twitter 

-Facebook pagina aanmaken of updaten 

-Fanpage op Facebook aanmaken en onderhouden 

Wil je nog meer voorbeelden zien? 

Wil je nog meer voordelen lezen? 

Wil je weten wat het kost? 

Wil je weten wat het OPLEVERT? 

Kijk dan op www.WebcareOnDemand.nl 

 

Wil je trouwens zélf een Social Media Manager worden? 

Kijk dan óók op www.WebcareOnDemand.nl 

 

  

www.WebcareOnDemand.nl
www.WebcareOnDemand.nl

