T - Twitter
Geschreven door marnix - Laatst aangepast dinsdag, 26 juni 2012 14:13

Iedereen kent Twitter of heeft er toch al van gehoord. Maar hoe gebruik je dit nu eigenlijk ? Ik
zelf gebruik Twitter vooral als filter. In plaats van alles te lezen wat er op internet beschikbaar
is, lees ik enkel wat andere mensen aanduiden als belangrijk of interessant. Daarvoor volg
ik
een aantal mensen waarvan ik weet dat ze met die dingen bezig zijn die ik ook interessant
vind.
Wel, dat dacht ik toch. Tot ik
dit artikel
las van Dr Bertalan Meskó, een arts in Hongarije.
Toen realiseerde ik me dat ik Twitter ook op verschillende manieren gebruik.

1. Twitter als filterDoor de juiste mensen te volgen kun je de beschikbare informatie die op je
afkomt filteren. Je leest met andere woorden alleen nog wat zij, via twitter, hebben aanbevolen.
Je laat als het ware iemand anders de krant voor u lezen. Zelf lees je nu nog enkel de
interessantste artikelen.
2. Twitter om informatie te verspreidenWat ik
zelf interessant vind, daar maak ik een bericht van op twitter. Dit is mijn rol als informatie filter
voor mijn volgers.
3. Twitter om in contact te blijven
Waar zijn vrienden, bekenden en andere interessante mensen mee bezig.
4. Twitter om reacties uit te lokken
Wanneer mensen reageren op een twitter bericht of dit zelf verder verspreiden, dan weet je dat
het interessant is. Op een indirecte manier weet je dus of wat je doet interessant is voor
anderen.
5. Twitter als discussie kanaal
Vragen stellen en vragen beantwoorden. Zelf stel ik weinig vragen, maar geregeld geef in een
antwoord of een opmerking.
Alles bij mekaar is Twitter een fantastische informatiebron ... mits je het goed gebruikt.
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Benieuwd of het voor u ook werkt ?
Probeer het zelf. Maak een account op
Twitter
, zoek een onderwerp dat je interesseert (van origami tot biologische landbouw, ...) en volg een
paar mensen die er mee bezig zijn. Succes.
Bekijk ook eens
Start to tweet
. Dan ben je er zeker mee weg (en van weg).
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