Facebook & Twitter koppelen
Heb je als ondernemer een zakelijke Facebookpagina en een Twitteraccount? Dan is het
mogelijk om deze te koppelen. De berichten die je op de Facebookpagina plaatst, zijn
waarschijnlijk ook interessant voor jouw volgers op Twitter.
Bovendien zien jouw Twittervolgers dat je ook een Facebookpagina hebt die voor hen ook
interessant kan zijn.
Omgekeerd is het natuurlijk ook slim om jouw tweets ook op je Facebookpagina te laten
verschijnen. Je kunt de accounts eenvoudig aan elkaar koppelen. Weten hoe? Volg
onderstaande stappen en het is snel geregeld.

Facebook aan Twitter koppelen
Het koppelen van Facebook aan je Twitteraccount is eenvoudig, zeker als je onderstaande
stappen volgt:
1.
2.
3.
4.

5.

Ga naar https://www.facebook.com/twitter/
Je pagina’s verschijnen in beeld.
Selecteer de pagina die je wilt koppelen door op de knop ‘Link met Twitter’ te klikken
Voer je Twitter-naam in + wachtwoord en accepteer.
LET OP!
Ben je standaard ingelogd op Twitter en beheer je meerdere Twitter Accounts? Zorg
dan dat je ingelogd bent met het account waaraan je jouw FB-pagina wilt koppelen.
Ingelogd met een ander account? Log eerst even uit.
Je Facebook-updates worden nu automatisch getweet.

Twitter koppelen aan Facebook
1.
2.
3.
4.
5.

Log in op het Twitter-account dat je wilt koppelen
Klik rechtsboven op de miniatuur van je profielfoto en kies voor Instellingen.
Klik in de linker kolom op het menu-item Applicaties.
Klik op de button Verbinden met Facebook bij Facebook Connect.
Vervolgens geef je met je Facebook wachtwoord Twitter toestemming om met je
Facebook profiel of pagina te koppelen.
(Vergeet niet het vinkje weg te halen bij ‘berichten te plaatsen op mijn Facebookprofiel’ als je alléén wilt publiceren naar je bedrijfspagina.)
6. Selecteer de pagina waarnaar je wilt publiceren.
7. Na de koppeling ga je in Facebook naar Account > Instellingen.
(In het ‘nieuwe’ Facebook zit het menu item Account onder het driehoekje helemaal
rechts bovenaan in de blauwe balk.)
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8. In de rechter kolom klik je op het
menuitem Apps (https://www.facebook.com/settings?tab=applications) >
Twitter Bewerken.
9. Selecteer de instellingen die je wenst en klik op Sluit.
Op de Twitter hulppagina’s vind je de volledige Twitter naar Facebook handleiding.
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