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Inleiding 

In deze handleiding vind je de basisuitleg van de gratis versie van Hootsuite. Ik doe 

mijn best, maar kan helaas niet garanderen dat alles er in staat en dat alles up-to-

date is. In drukke tijden schiet het bijwerken er weleens bij in… Desalniettemin ben ik 

altijd blij als je me wijst op dingen die je mist! Wanneer ik weer een gaatje heb, vul ik 

deze mini-handleiding weer aan. Voor nu hoop ik dat hij je goed van pas komt bij het 

eerste gebruik! 

Bij Hootsuite heb je de keuze voor een gratis of een betaalde account. Deze 

handleiding beperkt zich tot de gratis versie.  

 

Aandachtspunten bij de gratis versie 

Je kunt in de gratis versie maximaal vijf social network accounts toevoegen.  

Een social network kan bijvoorbeeld een Twitter account zijn, of een persoonlijk 

Facebook profiel, een Facebook pagina, een Google+ profiel, een Google+ pagina 

of een Linkedin profiel. Heb je meer dan vijf accounts te beheren, schakel dan over 

naar de Pro versie, of naar een ander dashboard. 

 

Wil je met meerdere personen in de gratis versie van Hootsuite werken? Hou dan 

rekening met het volgende: heb je in een gratis account eenmaal een social 

network account toegevoegd, dan kan iemand anders deze account niet meer 

toevoegen in zijn eigen Hootsuite account. Je kunt wel met meerdere personen 

gebruik maken van 1 Hootsuite account, zij het dat je niet allemaal tegelijk kunt 

inloggen. Denk je dat dit problemen gaat opleveren? Maak dan een betaalde 

account aan.  

Denk je van niet? Maak dan speciaal voor de gelegenheid een algemene Hootsuite 

account aan, met een algemeen e-mailadres en wachtwoord, waar anderen ook 

gebruik van kunnen maken om in te loggen.  

Bijvoorbeeld: beheerdertwitternaam@gmail.com + een algemeen wachtwoord. 

 

De statistieken in de gratis versie zijn summier. In de betaalde versie heb je meer 

opties. 

 

Tevreden over deze mini-handleiding?  

Voel je vrij om hem door te sturen naar een ieder die hem kan 

gebruiken. 

mailto:beheerdertwitternaam@gmail.com
http://twitter.com/?status=Handig! Mini-handleiding #Hootsuite (in het NL) via @claartjevisser http://bit.ly/handleidinghootsuite
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Ga naar www.hootsuite.com en kies 

Sign up now. 

Kies voor de gratis versie 

Vul je gegevens in en verstuur 

 

Klik op ‘Add a Twitter profile’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat het vinkje staan voor 

‘Automatically create a new tab for 

this profile’ 

Laat het andere vinkje staan als je 

Hootsuite wil volgen op Twitter, vink het 

anders uit. Klik op ‘Connect with 

Twitter’. 

 

http://www.hootsuite.com/#_blank
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Er verschijnt een pop-up waarin je 

gevraagd wordt om toestemming om 

Hootsuite te laten communiceren met 

je twitter account. 

Vul je twitter gebruikersnaam en 

wachtwoord in en klik op ‘Authorize 

app’. 

 

 

 

 

 

 

Je krijgt nu bovenstaand scherm te 

zien.  

Bovenaan het rechterveld zie je 3 

tabs. In de tab ‘Profile settings’, kun je 

je account weer ontkoppelen met 

Hootsuite. 

De tabs ‘Team’ en ‘Send invitations’ 

zijn niet relevant bij een gratis 

account. 

 

 

Wil je nog meer netwerken 

toevoegen, dan klik je op ‘Add Social 

Network’ 
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Bijvoorbeeld een Facebook page. 

Selecteer links ‘Facebook page’ en klik 

op ‘Connect with Facebook’. Laat het 

vinkje ‘Automatically create a new 

tab for this profile’ staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je krijgt een pop-up, om in te loggen 

op Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vink de juiste Facebook pagina aan. 

 Klik op ‘Add to Hootsuite’. 
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Als je klaar bent met het toevoegen van je social network accounts en je hebt alle 

kolommen ingericht, dan krijg je een scherm wat vergelijkbaar is aan onderstaande 

afbeelding. 

 

Een korte uitleg van wat je ziet in de tab van een twitter account: 

1. Home feed – Alle tweets van degene die jij volgt. 

2. Mentions – Alle tweets waarin jouw twitteraccount wordt genoemd 

3. Direct messages (Inbox) – Alle direct messages gericht aan jouw twitter account 

4. Sent items – Alle tweets, door jou verstuurd vanuit je twitteraccount 

5. Schuifbalk waarmee je de kolommen breder of smaller kunt maken 

6. Berichtveld, met daarnaast alle accounts, gekoppeld aan je Hootsuite account. 

Als je een bericht gaat maken, kun je aanvinken vanuit welke accounts deze 

verstuurd moet worden. 

7. Add stream / Add Social network – hiermee kun je een kolom of social network 

toevoegen. Bijvoorbeeld een kolom met een ‘search’. In de kolom zie je dan alle 

tweets met de term of het woord waarop je zoekt.  

8. + (Add tab) – Hiermee kun je een tab toevoegen. Bijvoorbeeld nog een facebook 

pagina, je linkedin account of een tabblad met zoektermen. 

1 3 2 4 

5 

6 

7 

8 

9 
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9. Search Twitter – Hiermee kun je een zoekopdracht geven binnen twitter. Je kunt 

een kolom maken van je zoekopdracht en hem zo in Hootsuite zichtbaar maken en 

bewaren. 

 

 

Als je met je muis over de donkergrijze balk aan de 

linkerkant van je scherm gaat, schuift de 

navigatiebalk uit. 

 

Hier kun je naar: 

Streams – Het overzicht van al je accounts, streams 

(kolommen) in de diverse tabbladen 

Publisher – Hier vind je een overzicht van al je 

ingeplande berichten 

Analytics –  Hootsuite houdt bij hoe vaak er op 

shortlinks in je berichten geklikt wordt. Dit kun je 

terugvinden in de analytics.  

Assignments – Niet relevant voor een gratis account 

Contacts – Hier vind je allerlei informatie over jouw 

volgers. Je kunt zien wie jij volgt, wie jou volgen, klout 

scores, de timeline van mensen opvragen enz. 

 

App Directory - Hier vind je alle gratis en betaalde apps waarmee je de 

functionaliteiten van Hootsuite kunt uitbreiden/aanvullen.  

Settings – Instellingen van je Hootsuite account, zoals naam, e-mailadres, voorkeuren, 

etc. 

Tools – Hier zijn o.a. Engelse tutorials te vinden over Hootsuite. Een groot deel is echter 

niet gratis. 

Help – spreekt voor zich 

Log-out – spreekt voor zich 
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Je kunt in Hootsuite een hoop kolommen toevoegen. Klik in de tab van de account 

waar je een kolom aan toe wil voegen, op ‘Add stream’. 

 

1. In de Add Stream pop-up zitten 4 tabs: Stream, Search, Keyword en Lists. 

Voor elk sociaal netwerk wat je hebt toegevoegd, kun je kiezen uit standaard 

kolommen (Stream).  

2. Klik op een netwerk in de linkerbalk om te zien welke kolommen er voor elk netwerk 

zijn. 

Voor Twitter zijn dit bijvoorbeeld de Home feed, Mention, Direct Message (Inbox = 

inkomend), Direct Message (Outbox = verzonden), Sent Tweets, Favorite Tweets, My 

Tweets, Retweeted en Scheduled Tweets.  

 

Daarnaast kun je met de andere tabs kolommen toevoegen waarin je een 

zoekopdracht toont (Search & Keyword) of kolommen aanmaken voor je Twitterlists.  

Search werkt qua invoeren van termen op een met Google vergelijkbare manier.  

 

Klik op add stream en de kolom wordt toegevoegd aan de tab van de 

desbetreffende account. 

 

Voor andere sociale netwerken gaat het toevoegen van een kolom op dezelfde 

manier, alleen zijn de mogelijkheden beperkter.  

1 

2 

http://uba.uva.nl/diensten/zoeken/demo-s-en-handleidingen/google.html
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Als je een bericht wilt maken, klik je linksboven in het berichtenveld (nr 6 in de 

overzichtsafbeelding). 

Rechts selecteer je 1 of meerdere accounts waarmee je het bericht wilt posten. Dit 

doe je door te klikken. Geselecteerde accounts krijgen een groen vinkje. 

 

Opties: 

Link invoegen en verkorten – Je kunt een link direct in het bericht invoegen, maar 

over het algemeen is het handiger om de link eerst te verkorten. Dit doe je door hem 

in het witte vakje onder het berichtenveld te plakken en op ‘shrink’ te klikken. De link 

wordt dan verkort tot een shortlink en in het berichtenveld geplaatst. Hootsuite houdt 

voor je bij hoe vaak er op je links geklikt wordt.  

Bestand of foto invoegen – Klik op het paperclipje onder het berichtenveld. 

Berichten inplannen – klik op het calender symbooltje onder het berichtenveld en 

geef aan wanneer je bericht verstuurd moet worden. Je kunt ook kiezen voor de 

Autoschedule optie. Dan verstuurt Hootsuite het bericht op het moment waarop het 

de meeste impact zal hebben. 

Draft opslaan – met het diskette icoontje kun je een draft bericht opslaan en later 

afmaken en versturen. 
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Klik ergens naast het berichtenveld om het weer te laten inklappen. 

 

Heb je een tweet verstuurd, dan verschijnt het in de kolom ‘Sent items’.  

Muis over het bericht en in de rechterhoek verschijnen de opties delete, retweet en 

een pijltje naar beneden. Klik op het pijltje en je krijgt nog de opties reply all, favorite 

en send to email. 

 

Muis je over een tweet van iemand anders, dan gebeurt er iets vergelijkbaars.  

Je krijgt de opties reply, retweet, stuur een direct message en weer een pijltje met 

een uitklapmenuutje met reply all, favorite en send to email, send to conversation. 

 

Als je op een tweet klikt om te replyen of retweeten, dan opent Hootsuite het bericht 

in de berichteneditor (het berichtenveld). Je kunt de tweet dan nog aanpassen, 

kiezen vanuit welke account(s) je het verstuurt, een bijlage of link toevoegen of het 

bericht inplannen voor later. 
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Klik je op een profielfoto in 1 van je streams, dan krijg je een pop-up te zien met meer 

informatie over die account. 

 

Je kunt o.a. volgen en ontvolgen (niet zichtbaar of je al volgt, maar 2x volgen is niet 

mogelijk, dus klikken op volgen kan nooit kwaad).  

Beheer je meerdere twitteraccounts in Hootsuite, dan krijg je de keuze met welke 

twitter account je wilt volgen. 

Je kunt de timeline van die persoon bekijken en hem of haar aan een list toevoegen. 
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Onder Contacts vind je een overzicht van iedereen die jij zelf volgt en jouw volgers. 

Selecteer hiervoor linksboven het twitter profiel waarvan je de contacten wilt zien. 

 

Je kunt zoals gezegd zien wie jij volgt, wie jou volgt, hoeveel volgers iemand heeft, 

hoeveel mensen hij/zij zelf volgt en wat de Klout score van die persoon is.  

 

Onder de profielfoto, zie je een pijltje naar beneden staan. Als je daarop klikt, krijg je 

de opties follow, unfollow, block, report en add to list. Klik je op de profielfoto zelf, 

dan krijg je  hetzelfde pop-up veldje als onder 'volgen, ontvolgen en meer wordt 

omschreven'. 

 

Onder Lists vind je de lijsten die je hebt aangemaakt op Twitter en de lijsten die je 

geïmporteerd hebt in Hootsuite (door er een kolom van aan te maken, importeer je 

een List in Hootsuite). Je kunt je contacten toevoegen aan lijsten, door op de 

profielfoto te gaan staan met je muis en ze naar een lijst te slepen. Goed om te 

weten: als je een contact toevoegt aan een twitterlijst in Hootsuite, wordt deze ook 

op Twitter zelf aan de lijst toegevoegd en vice versa. 
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Hootsuite maakt gebruik van een eigen URL shortener, ow.ly en houdt voor je bij hoe 

vaak er op je links geklikt wordt. Het voordeel daarvan is, dat je in Hootsuite ook de 

statistieken van je shortlinks kunt zien.  

Om bij je statistieken te komen, ga je naar de donkergrijze menubalk aan de 

linkerkant en klik je op Analytics. 

 

In de gratis versie kun je twee rapporten aanmaken. Bijvoorbeeld de Twitter Profile 

Overview en de Ow.ly Click Summary. Wil je meer gegevens, dan zul je een betaalde 

versie moeten nemen. 

 

Ow.ly summary stats geeft een overzicht van hoe vaak op een bepaalde link is 

geklikt, uit welke regio de klikkers kwamen, via welke tool / site ze op je link terecht 

kwamen en wat je meest populaire links zijn. 

 

Bovenaan kun je de periode selecteren waarvan je de resultaten wil zien. 

Je kunt zien hoe vaak er op een bepaalde link is geklikt, uit welke regio de klikkers 

kwamen, via welke tool / site ze op je link terecht kwamen en wat je meest populaire 

links zijn. 

In de betaalde versie zijn de mogelijkheden uitgebreider, o.a. met facebook insights. 
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De gegevens die je hier ziet, kun je exporteren naar pdf en csv formaat en je kunt ze 

direct printen.  

Je kunt een eigen header toevoegen aan de layout. 

 

Hootsuite App 

Naast de webversie heeft Hootsuite ook een handige app voor smartphones (te 

vinden in de Google Play Store en de App Store). Met de app kun je berichten 

plaatsen op (vooralsnog alleen) Twitter, Facebook en je LinkedInprofiel. En daarnaast 

kun je de kolommen en tabbladen zien die je in de webversie hebt ingericht met 

bijvoorbeeld zoekopdrachten of lijsten. 

 

Het is aan te raden om eerst de webversie volledig in te richten, voordat je de app 

downloadt. Dan komen namelijk de instellingen en kolommen die je hebt 

aangemaakt in de webversie direct mee naar de app. Waarom die volgorde?   

De app wordt niet automatisch bijgewerkt met nieuwe kolommen die jij aanmaakt in 

Hootsuite! Verander je dus iets in de webversie, wat je ook op je smartphone of tablet 

wilt zien, verwijder dan de app en installeer deze opnieuw. Niet 100% handig, maar 

voor zover ik weet is hier nog geen oplossing voor. 

 

Als je de app geïnstalleerd hebt, moet je inloggen met dezelfde gegevens als in de 

webversie.  

Vervolgens kom je op het startscherm, waar je de verschillende 

kolommen die je in de webversie hebt aangemaakt, nu onder 

elkaar ziet staan. 

 

Aan de bovenkant van je scherm, zie je 3 icoontjes.  

Tikken op het vergrootglas opent het zoekscherm.  

Tikken op het locatie-icoontje opent een zoekscherm, waarbij je 

Twitteraccounts en Facebookpagina's in de buurt kunt zoeken. 

En helemaal rechts, het vierkantje met het potloodje, is het icoontje 

om een bericht te maken. 

En dan heb je nog de +/-, waarmee je jouw kolommen en 

tabbladen kunt beheren.  

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hootsuite.droid.full&hl=nl
https://itunes.apple.com/nl/app/hootsuite-for-twitter-facebook/id341249709?mt=8


16 

 

 

 

 

 

Als je op een 'kolom' klikt, bijvoorbeeld 'Home', dan zie je alle 

tweets van de mensen die jij volgt, net als in de webversie. Als je 

nu een tweet ziet die interessant is en waar je iets mee wilt doen, 

dan klik je op de tweet. Vervolgens zie je de tweet en onderaan 

je scherm zie je weer vier icoontjes.  

 

Een pijltje naar rechts, voor beantwoorden. 

De twee pijltjes in het vierkant, voor retweeten. 

Een sterretje om de tweet als favoriet aan te merken. 

Een cirkeltje met pijltje naar beneden voor nog meer opties, zoals 

die hiernaast te zien zijn in het scherm. 

 

 

 

Meer weten over de tweeter?  

Klik dan op zijn of haar profielfoto. Ook hier zie je onderaan weer 

een aantal icoontjes: 

Pijltje naar rechts: stuur een bericht (mention) naar deze account 

Envelopje met pijltjes: stuur een Direct Message (kan alleen bij 

mensen die jou volgen) 

Poppetje met plusje: tweep toevoegen aan 1 van je lijsten 

Cirkeltje met pijltje naar beneden: blokkeren en rapporteren van 

de gebruiker.  

 

Bovenaan dit scherm zie je nog 4 icoontjes. 

Het klokje: de timeline van deze tweep 

Het @: de mentions van deze tweep 

Het sterretje: de favorieten van deze tweep 

De streepjes (bulletlist): de lijsten van deze tweep 

 

Berichten schrijven 

Het schrijven van een bericht in de app, werkt eigenlijk net zo als in de webversie, 

met hier en daar een kleine nuance. Je kunt tekst typen, een link toevoegen 

(verkorten door op het schakel icoontje te tikken), een foto toevoegen en een 

locatie aangeven. En je kunt het bericht klaarzetten met het kalendertje, net als in de 

webversie. 
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Accounts selecteren waar een bericht naartoe moet 

Voor het selecteren van accounts waar het bericht naartoe 

moet, klik je boven het berichtenveld op de zwarte balk en dan 

krijg je de mogelijkheid accounts te selecteren.  

 

Rechts naast iedere account zie je een groen speldje. Hiermee 

pin je accounts vast, waardoor ze standaard geselecteerd staan 

als je een bericht gaat maken. 

 

Verder spreekt de app eigenlijk wel voor zich. Heb je vragen, laat het dan even 

weten via @claartjevisserof via claartje@claartjevisser.nl. 

  

https://twitter.com/claartjevisser
mailto:claartje@claartjevisser.nl
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Hootlet - Chrome extention 

Er is ook een Chrome extentie, genaamd Hootlet. Hiermee kun je heel eenvoudig 

dingen die je tegenkomt op het web, delen op social media, zonder dat je daarvoor 

eerst naar Hootsuite moet. Ik vind het een erg handige extentie en gebruik deze dan 

ook regelmatig! 

 

Als je deze extentie wil gebruiken, ga dan - in Chrome - naar de Chrome webstore en 

zoek op Hootlet. Of klik hier. Je ziet dan het volgende scherm: 

 

Klik op + Free en vervolgens op 'Add'.  

De extentie is nu geïnstalleerd en zichtbaar 

in de rechterbovenhoek van je browser. 

 

Zodra je nu op één van de ondersteunde social media platformen een update 

maakt, kun je er voor kiezen dit bericht - via Hootlet/Hootsuite -  ook te delen via de 

andere social media accounts die jij in je Hootsuite hebt zitten.  

 

Kom je bovendien ergens op het web een interessante website tegen, dan kun je 

deze direct via Hootsuite delen, door op het Hootleticoon in je browser te klikken.  

 

Met Hootlet kun je, net als met Hootsuite, berichten klaarzetten voor latere 

momenten (schedulen). Verder kun je nog bijlagen (bijvoorbeeld foto's) toevoegen 

aan een bericht, etc.  

 

Heb je een bericht klaargezet voor een later moment? Dan vind je dit in Hootsuite 

weer terug, onder je scheduled posts. En daar kun je het ook wijzigen of verwijderen. 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/search-extensions/hootlet?hl=en-US
https://chrome.google.com/webstore/search-extensions/hootlet?hl=en-US
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Klinkt het nog wat wazig? Loop dan de verschillende demonstratieschermen van 

Hootlet door en je weet precies hoe het werkt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo, dit was de basisuitleg van Hootsuite. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, tips, 

of suggesties voor verbetering, laat het me vooral weten via @claartjevisser of 

claartje@claartjevisser.nl! 

 

 

Tevreden over deze mini-handleiding?  

Voel je vrij om hem door te sturen naar een ieder die hem kan 

gebruiken. 

 

 

 

http://www.twitter.com/claartjevisser
mailto:claartje@claartjevisser.nl
http://twitter.com/?status=Handig! Mini-handleiding #Hootsuite (in het NL) via @claartjevisser http://bit.ly/handleidinghootsuite

