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Handig omgaan met twitter: Hootsuite

Wat is Hootsuite? Hootsuite is een zgn. ‘twitter client’, een service die je helpt handig bij te blijven
met twitter. Je kunt er vanuit tweeten, verschillende onderwerpen of groepen mensen volgen. Of
tweeten vanuit verschillende accounts. Je kunt er ook nog informatie uit andere sociale netwerken
toevoegen, bv. uit Facebook of LinkedIn.

Een account aanmaken bij Hootsuite
1. Surf naar http://www.hootsuite.com
2. Klik op sign up, en registreer jezelf door voor een gratis account te kiezen (basic free account)

Twitter of facebook account toevoegen en tweets versturen

1. Als je ingelogd bent bij hootsuite, zie je aan de linkerkant van het
scherm de menubalk.
2. Klik op het derde icoontje van onderen, dit is de settings knop.
3. Klik op social networks, de bovenste optie
4. Hierna klik je op + Add social networks. Je kunt hierna een twitter
account toevoegen. Het is ook mogelijk om een andere social network
toe te voegen, bv. LinkedIn of Facebook of Wordpress (blog).
5. Je kunt nu tweets sturen vanuit dit account door in de box bovenaan je
tweet te typen. Je kunt een link meesturen en inkorten door de link in de
balk met ‘add a link’ te plakken en op shorten te klikken
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Het maken van een kolom (stream)
1. Je hebt nu een eerste tab, die je ook een naam kunt geven op basis van de informatie die je
daar laat inlopen (bv. je eigen naam als het informatie uit je eigen twitter account is)
2. Klik op + add stream om een nieuwe kolom aan te maken. Er kunnen maximaal 3 kolommen
op een tabblad in hootsuite.
3. Je kunt nu een profiel en een stream kiezen.

4. Maak eerst een stream aan met de homefeed (dit is je twitter tijdslijn). Voeg daarna nog een
kolom toe met je mentions (dit zijn de berichten waarin @jouwnaam staat).
5. Voeg ook een kolom toe met een hashtag, bv. #trainerstips of #blogpraat. Dit doe je door via
search of keyword de hashtag in te typen.
6. Als laatste kun je ook een lijst toevoegen, van mensen die je in twitter al in een lijst hebt gezet,
of je kunt een nieuwe lijst aanmaken in hootsuite. Hiermee kun je bepaalde professionals
volgen, bijvoorbeeld iedereen die zich bezig houdt met klimaatverandering.
Het inplannen van een tweet
Misschien wil je een keer een tweet sturen terwijl je niet zelf online kunt zijn? Je kunt dan ook
tweets inplannen. Hootsuite zorgt er voor dat de tweet op het juiste tijdstip verstuurd wordt.
1. Typ je tweet en klik op het icoontje wat een kalender voorstelt (middelste icoontje van de
afbeelding hieronder)

3. Kies een datum en tijd Je kunt ook aanvinken of je een bericht per mail wilt ontvangen als de
tweet verstuurd is. Klik daarna op SEND NOW.
Het twitteren vanaf verschillende account
Bij hootsuite kun je meerdere account toevoegen (zie twitter of facebook account toevoegen). Bij
het samenstellen van een bericht kun je nu kiezen vanaf welke account je dit bericht wilt sturen.

