
 

 

Ervaringen van secretaresses met twitter 

 

Lilian Linker is directiesecretaresse bij Door Advies! Zij hanteren geen richtlijnen voor het gebruik 

van Twitter, maar als ze twijfelt overlegt ze eerst: “Alles wat wij meemaken en wat leuk is om te 

delen, delen we. Grappige gebeurtenissen op kantoor, positieve, maar ook negatieve ervaringen en 

heel af en toe een privétweet.”  

Christel Pennings Emans is werkzaam als managementassistente bij Rijkswaterstaat dienst Noord 

Brabant: Ik heb collega managementassistentes gezocht op Twitter en ook intern via Yammer. Ze zijn 

er bijna niet. Degene die er wel opstaan hebben ook nog vaak zoals ik dat noem een "slapend" 

account. Jammer want ik geloof echt in sociale media. 

 

 

 

De ‘must knows’ van Twitter 

Timeline 

De timeline (TL) bevat alle tweets van mensen die jij volgt. 

Mention (@):  

@gebruikersnaam: Je schrijft een bericht aan een specifieke twitteraar. Dit bericht is in principe 

voor iedereen zichtbaar. 

Direct Message (DM): 

d gebruikersnaam [d spatie gebruikersnaam]: Een bericht aan een specifieke twitteraar. Dit 

bericht is alleen zichtbaar voor jou en de geadresseerde. NB: Je kunt iemand alleen een dm 

sturen als hij of zij jou ook volgt. 

Retweet (RT): 

Een retweet is het doorsturen van een bericht van een andere twitteraar zodat het ook voor al 

jouw volgers zichtbaar is.  

Hashtag (#): 

Door een # direct voor een woord te plaatsen wordt het een link. Als je daarop klikt kom je op 

een pagina met alle tweets waarin dat woord met dat hekje voorkomt. Hierdoor kun je 

bijvoorbeeld het verloop van bijeenkomsten of televisieprogramma’s volgen. 
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Bij Countus accountants en adviseurs in Zwolle is Mariëlle Norp, managementassistente MKB, 

verantwoordelijk voor het grootste deel van de tweets: “Ik heb een eigen account dat ik zakelijk 

gebruik om zakelijke tweets van collega’s door te sturen. Daarnaast beheer ik het  twitteraccount 

van een afdeling van mijn werkgever en twitter ik voor een collega bij Countus. Zij is fiscalist en is 

inhoudelijk verantwoordelijk voor de tweets, ik maak ze vaak wat toegankelijker voor het publiek en 

denk na welke hashtag we waar moeten gebruiken. 

Marrinda Mensink is directiesecretaresse bij de Vrijwilligerscentrale in Zwolle: “Met Twitter bereik 

ik mensen die ik anders niet bereik. In mijn werk zijn contacten met het bedrijfsleven beperkt, maar 

via Twitter is de drempel tot die doelgroep veel lager.” Daarnaast gebruikt ze Twitter grotendeels als 

informatiekanaal en blijft ze realtime op de hoogte van het laatste nieuws in haar vakgebied door de 

vakbladen te volgen. 

Monique Ringelenstein van Ringelenstein Management Support twittert vanuit haar eigen naam: “Ik 

twijfelde of ik ook een zakelijk account bij zou doen. Daarop heb ik een tweet geplaatst met de 

vraag: of ik een extra account zou aanmaken om zakelijk te twitteren? Hierop kreeg ik echt heel veel 

reacties waarbij 90% reageerde dat ze juist de combinatie zakelijk en privé veel leuker vinden dan 

een account met alleen zakelijke tweets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


