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Snel van
start met
Pinterest?
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Het
klinkt als een cliché, maar klopt wel. Bij Pinterest
draait het allemaal om deze foto’s. Met dit platform
verzamel je de mooiste afbeeldingen van het
internet op virtuele prikborden. Pin je mee?

Het antwoord is
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1. Wat is Pinterest?
Pinterest is een vrij jong sociaal medium dat, zoals gezegd, helemaal om foto’s draait.
Daardoor verschilt het erg van grote sociale media als Twitter en Facebook, dat veel
meer op tekst gebaseerd is. Het idee is dat je foto’s die je op websites tegenkomt op één
plek plaatst: dit heet pinnen. Zie het als een afbeelding die je uit een tijdschrift scheurt
en op je prikbord prikt met een punaise. Dit prikbord-idee hanteren ze ook zo bij
Pinterest: op je prikbord komen al je pins samen tot één grote collectie van plaatjes en
foto’s die bij je passen, die je inspireren of die je simpelweg mooi vindt.
Naast het pinnen van afbeeldingen van andere websites, is het ook mogelijk om foto’s
van andere mensen op Pinterest te pinnen. Dit heet repinnen, te vergelijken met het
retweeten op Twitter. Tot slot kan je ook afbeeldingen van je eigen computer op
smartphone uploaden en op je bord plaatsen. Op het pinnen, repinnen en het prikbord
gaan we straks uiteraard dieper in. Ook komen zaken als privacy en veiligheid aan bod,
maar nu gaan we eerst kijken hoe je start met Pinterest.

2. Aanmelden op Pinterest
Pinterest is op het internet te vinden op www.pinterest.com. Uiteraard hebben ze een
app voor smartphone en tablet, maar om echt een goed beeld van Pinterest te krijgen is
het verstandig om eerst op de computer kennis te maken met het platform. Wanneer de
website geladen is, kan je meteen een account aanmaken. Je hebt daarbij de keuze om
met een Twitter- of Facebookaccount in te loggen of om je Pinterestaccount te koppelen
aan een e-mailadres.

De keuze is aan jou, maar bedenk wel: wanneer je je account aan Facebook koppelt,
komt Pinterest in één klap veel over je te weten. Van je ‘vind-ik-leuks’ tot je
geboortedatum. Kies je voor Twitter, dan geef je Pinterest onder andere toestemming om
je tweets te lezen en tweets namens jou te plaatsen. Dit betekent niet dat Twitter
continu berichten in jouw naam plaatst, maar het is wel belangrijk om erbij stil te staan
dat ze dat wel zouden mogen. Heb je met deze zaken geen problemen, dan kun je met
een gerust hart een Pinterestaccount met één van deze twee sociale media laten
verbinden. En voor mensen die dit liever niet hebben, is er de optie om met een emailadres in te loggen. Je account staat dan los van andere sociale media.
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Inloggen met een e-mailadres spreekt voor zich en na het bevestigen via datzelfde emailadres kunnen we aan de slag. De eerste stap die je moet zetten, is bedoeld om de
eerste foto’s op je prikbord te krijgen. Wat namelijk ook een functie is bij Pinterest, is het
volgen van andermans prikborden. Daarop zie je wat andere mensen (re)pinnen, zodat
jij op jouw beurt ook weer kan pinnen. Zo breid je via andermans prikbord jouw eigen
prikbord uit. Enkele categorieën waaruit je kunt kiezen zijn dieren, fotografie, humor en
reizen. Zo zijn er nog 28 thema’s die de eerste foto’s op je tijdlijn zullen gaan vormen. Je
hebt er minimaal vijf nodig om mee te beginnen, dus neem gerust je tijd om door de
verschillende prikborden en verschillende categorieën te bladeren, zodat je de mooiste
prikborden verzamelt op jouw Pinterestpagina.

3. Persoonlijke Pinterestpagina

Wanneer de eerste prikborden zijn toegevoegd, kunnen we aan de slag. Maar voordat je
meteen begint te pinnen, is het misschien nuttig om even te kijken hoe Pinterest er nu
uitziet. Je kunt je Pinterest grofweg in twee delen opsplitsen: je persoonlijke pagina en je
tijdlijn.
De eigen pagina is de plek waar al jouw foto’s, prikborden en vind-ik-leuks te vinden zijn.
Deze pagina vormt ook je profiel en is daarmee dé plek om de mensen meer over jezelf
te vertellen en meer over jezelf te laten zien. Je
vindt de pagina door op je naam, rechtsboven
in beeld, te klikken. Het belangrijkste is hierbij
de profielfoto. Om een profielfoto te kiezen, ga
je naar de grote, rode punaise linksboven in
beeld. Hierna kan je op je computer op zoek
gaan naar de juiste foto. De volgende stap is
om gegevens over jezelf te plaatsen. Daarvoor
klik je op het potloodje rechtsonder van je
naam. Nu kan je een beschrijving, woonplaats
en, als je die hebt, een website toevoegen.
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Nu je profiel compleet is, kijken we verder wat deze persoonlijke pagina te bieden heeft.
Een belangrijk onderdeel is het dropdown-menu, dat tevoorschijn komt als je met de
muis over je naam rechtsboven in het scherm beweegt. Dit menu geeft je een aantal
mogelijkheden. Enkele spreken voor zich, maar andere vragen om wat meer uitleg. Eén
van die onderdelen is het instellingenmenu, dat later in deze handleiding uitgebreid aan
bod komt.
Het kopje ‘Vrienden zoeken’ is ook misschien niet in één keer duidelijk. Om
Pinterestgebruikers in je kennissenkring te vinden, vraagt Facebook je in te loggen met
Facebook. Hierna gaat Facebook op zoek naar vrienden die op Pinterest hebben ingelogd
met Facebook en brengt jullie in contact met elkaar. Houd hierbij in je achterhoofd dat je
Facebook wel de toestemming geeft om bepaalde informatie te zien en/of te gebruiken,
zoals we eerder al zagen.
Een andere mogelijkheid in het menu is het ‘Hulpcentrum’. Mocht iets na het lezen van
deze handleiding toch nog niet helemaal duidelijk zijn, dan kan je hier terecht met
vragen. In de verschillende categorieën vind je in 99% van de gevallen wat je zoekt.
Mocht je toch niet vinden wat je zoekt, dan kun je altijd nog een persoonlijke vraag
stellen aan de mensen van Pinterest. Hiervoor ga je naar een willekeurige vraag. Op elke
pagina in het hulpcentrum vind je helemaal onderaan de pagina een knop met ‘Email
help’. Nadat je hiervoor kiest, opent zich een formulier. Vul dit formulier zo goed mogelijk
(en in het Engels) in, zodat de mensen je optimaal kunnen helpen.

4. Tijdlijn
Nu je eigen pagina duidelijk is, werpen we een blik op die andere belangrijke pagina: je
tijdlijn. Zie dit als een plek waar alle foto’s van de prikborden die je volgt voorbij komen,
met de nieuwste bovenaan. Je vindt deze pagina heel eenvoudig.

Het is namelijk de eerste pagina die je ziet als je Pinterest opent. Mocht je na al dat
doorklikken even niet meer weten waar je bent, dan kan je altijd naar je tijdlijn
terugkeren door op het Pinterestlogo bovenaan de pagina te klikken. Samen met je
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naam, de zoekfunctie en de knop met alle categorieën aan de linkerkant, vormt het logo
de basisbalk van Pinterest. Deze balk verdwijnt nooit en zal je dus altijd houvast bieden.
De eerste prikborden heb je al gekozen, die staan nu netjes op je tijdlijn. Tijdens het
rondstruinen op Pinterest zal je veel interessante prikborden vinden. Op den duur zal je
meer en meer prikborden aan je tijdlijn toevoegen. Elke keer dat je een prikbord begint
te volgen, zal je deze tegenkomen op je tijdlijn. Deze tijdlijn kent geen einde: je kunt
eindeloos naar beneden scrollen, zonder de onderkant van de pagina te bereiken.
Vanuit de tijdlijn kan je zo gaan pinnen. Pinterest heeft echter een plek nodig waar je al
deze foto’s gaan bewaren. Om foto’s met punaises op een prikbord te prikken, heb je
uiteraard wel een prikbord nodig! Daar gaan we nu naar kijken: deze prikborden vormen
de basis van je verzameling.

5. De prikborden
Het prikbord is de plek waar al jouw pins samenkomen. Het is mogelijk om meerdere
prikborden te hebben. Zo kun je je foto’s categoriseren, bijvoorbeeld foto’s van eten
komen bij ‘Lekkernijen’ en foto’s van stranden komen bij ‘vakantie’. Elke pin kan je bij
een prikbord indelen. Zo schep je overzicht voor jezelf op je eigen pagina, maar ook voor
je volgers. Een prikbord kan je op twee verschillende manieren maken. Je kan via je
persoonlijke pagina een prikbord maken, hiervoor ga je naar je persoonlijke pagina en
klik je op ‘Een bord maken’. Nu vraagt Pinterest om een aantal zaken, om het prikbord
karakter te geven. Dit spreekt voor zich, maar één functie springt eruit: de mogelijkheid
om het prikbord verborgen te maken. Zo’n prikbord houdt in dat alleen jij, samen met
iedereen die je speciaal voor dat prikbord uitnodigt, toegang heeft tot het prikbord. Deze
mensen kan je via hun e-mailadressen toevoegen. Het is dus geen openbaar prikbord. Je
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vindt deze prikborden onder de normale prikborden. Hier kan je ook andere verborgen
prikborden toevoegen, door op ‘Een verborgen bord maken’ te klikken.
Een andere manier om een prikbord te maken, is door een foto te pinnen. Wanneer je
een foto pint (in het hoofdstuk hierna nemen we het pinnen verder onder de loep), geeft
Pinterest je de keuze om de foto op een bestaand prikbord te prikken of om het op een
nieuw prikbord te plaatsen. Nadat je een foto gerepind hebt, zal je zien dat de foto
automatisch op je tijdlijn verschijnt.
Normaal gesproken ben jij de enige die foto’s op je prikbord kan prikken. Je kan er
echter ook voor kiezen om meerdere mensen bij je prikbord te betrekken, door anderen
toestemming te geven op jouw prikbord te pinnen. Denk daarbij aan een familielid,
waarmee je samen foto’s van je vakantie pint.

6. Pinnen en repinnen
Dan is het nu tijd om te beginnen met hetgene waar Pinterest uiteindelijk om draait: het
pinnen. Wanneer je zelf een foto uploadt of van een andere website haalt en op je
prikbord plaatst, heet het pinnen. Pin je een foto van iemand anders op Pinterest, dan
heet het repinnen. Je kunt pinnen op drie manieren: op Pinterest zelf, op pagina’s op het
internet en direct vanaf je computer of smartphone.
Pinnen op Pinterest
Op Pinterest kom je de mooiste afbeeldingen tegen op
de verschillende prikborden. Om vervolgens één van
deze afbeeldingen te repinnen, houd je je muis boven
de afbeelding. Er doen zich nu drie mogelijkheden
voor.
De belangrijkste is de knop ‘Pin it’, die zal
verschijnen. Wanneer je op deze knop klikt, zal er een
venster tevoorschijn komen. Je zal nu een prikbord
moeten kiezen of maken, waar je de foto onder wilt
categoriseren. Ook kan je nog een korte beschrijving
toevoegen aan de afbeelding. Hier kan je iets kwijt
over de afbeelding. De knop ‘Pin it’ zal rood worden,
om aan te geven dat alles gereed is om de foto op je
prikbord te plaatsen. Voilà, je hebt een foto gepind!
Een tweede optie bij een foto is de foto ‘leuk vinden’,
zoals we dat kennen van onder andere Facebook. Deze
knop verschijnt naast de ‘Pin it’-knop, die je eerder
zag verschijnen toen je met de muis over de foto ging.
Wanneer je op deze knop drukt, verschijnt de foto in
je lijst met foto’s die je als ‘leuk’ bestempeld hebt. Je
vindt deze lijst op je persoonlijke pagina. Dit is een
handige manier om foto’s te bewaren en later nog eens te bekijken.
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De derde mogelijkheid die je hebt, is op de foto klikken. Nu zie je de foto in groter
formaat, met nog een aantal extra mogelijkheden. Ook nu kun je de foto pinnen en leuk
vinden, maar je kunt de foto nu ook delen. Pinterest geeft je nu de kans om de foto op
Facebook of Twitter te plaatsen, zodat je volgers en vrienden daar ook kunnen zien welke
foto’s jij bekijkt op Pinterest. Je zou de afbeelding ook kunnen mailen of op een eigen
website kunnen plaatsen. Ook kan je een eigen reactie erbij plaatsen.
Tot slot is op deze pagina ook te zien welke andere foto’s op het prikbord van de foto
voorkomen, samen met een lijst met soortgelijke pins als je verder naar beneden scrolt.
Van daaruit kan je weer verder klikken, waardoor je uren heerlijk kan verdwalen in het
doolhof van foto’s dat Pinterest te bieden heeft.

Pinnen op internetpagina’s
Je kunt ook rechtstreeks van het internet pinnen. Dit werkt iets ingewikkelder dan pinnen
op Pinterest zelf, maar geeft je wel de vrijheid om veel afbeeldingen van het internet te
plukken.
Om de hulpmiddelen die je hiervoor nodig hebt te
vinden, moet je naar
http://about.pinterest.com/goodies/ gaan. Deze pagina
kan je ook vinden door te klikken op ‘Over’ in het
menu met categorieën. Vervolgens zie je boven
in beeld (we zitten nu weer op de Engelstalige website van Pinterest) een kopje
‘Goodies’. Als eerste zie je daar een link naar de applicatie. Dat is hartstikke mooi, maar
daar zijn we nu niet naar op zoek. Wat je voor de computer wilt, staat net daaronder:
The Pin It Button. Wat hier bij jou staat is
browserafhankelijk.
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Google Chrome: één van de voordelen van Google Chrome is de mogelijkheid
applicaties toe te voegen. Pinterest speelt hierop in door Chrome-gebruikers de
mogelijkheid te geven een. Pinterestapplicatie toe te voegen (een zelfde soort
applicatie vinden we in Mozilla Firefox). Wanneer je deze downloadt, zal er een
knop rechtsboven je venster verschijnen. Als je op Google nu een fraaie foto
tegenkomt en deze wilt pinnen, kan je op de knop met de P drukken. Vanuit dat
scherm selecteer je de afbeelding en komt hij meteen op Pinterest. Let wel op:
niet elke afbeelding laat zich zomaar pinnen. Ook kan je niet direct van elke
website pinnen. Een tip van ons: laat een afbeelding zich niet pinnen? Probeer dan
eens met de rechter muisknop erop te klikken, de afbeeldings-URL te kopiëren, in
je adresbalk in te voeren en deze vervolgens te pinnen. Grote kans dat het dan
wel werkt.
Internet Explorer: wanneer je
met Internet Explorer naar
diezelfde ‘Goodies’-pagina gaat,
zal de functie die we net zagen,
niet aanwezig zijn. In plaats daarvan staat
er een knop die je naar de bladwijzerbalk
moet slepen. Nu kan je vanaf je
bladwijzerbalk dingen pinnen. Ook hier
geldt: niet elke website of foto laat zich
pinnen!

Pinnen vanaf de computer of smartphone
Een laatste manier van pinnen is vanaf je computer of smartphone. Hierbij upload je
vanaf je computer een afbeelding, die je direct op je prikbord plaatst. Om dit te kunnen
ga je naar je persoonlijke pagina. Je kan ervoor kiezen om eerst een prikbord te kiezen,
dan kan je direct daarin een pin toevoegen. Een andere manier is om naar het
dropdown-menu onder je naam te gaan (rechtsboven in het scherm) en daar te kiezen
voor ‘Pin toevoegen’. Pinterest vraagt je dan waar de foto die je wenst te pinnen zich
bevindt, om vervolgens te kijken op welk prikbord je hem zou willen plaatsen.
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7. Privacy en instellingen
Met zo veel mogelijkheden en functies wil je uiteraard wel kunnen controleren wat er
allemaal op en rond je Pinterestaccount gebeurt. Het is daarom goed om het
privacybeleid van Pinterest door te nemen. In de vaste Pinterestbalk vind je helemaal
links de diverse onderwerpen waaronder de prikborden te verdelen zijn. Een ander, niet
zo opvallend onderdeel van dat menu, is het kopje ‘Privacybeleid en voorwaarden’. Op
deze pagina vind je bijzonder duidelijk hoe het met je privacy is gesteld. Het is
verstandig om dit even te lezen. Pinterest heeft hier namelijk heel overzichtelijk
weergegeven hoe het precies zit met je Pinterest-privacy. Links staat de volledige,
uitgebreide tekst, en rechts daarvan staat de vereenvoudigde samenvatting. Zo wordt
snel duidelijk wat je te wachten staat en waar je mee akkoord gaat.

Zoals eerder al duidelijk werd, vind je op je persoonlijke pagina de instellingen van je
profiel. Naast je algemene gegevens (die je kan aanpassen wanneer je wilt), vind je hier
de knop ‘Zoekprivacy’. Als je deze functie op ‘Nee’ hebt staan, zorg je ervoor dat Google
je Pinterestprofiel niet in hun zoekresultaten opneemt. Op deze manier komen mensen
die op Google je naam intikken niet bij jouw persoonlijke pagina terecht. Ook hier ligt de
beslissing bij jou. Als je het vervelend vindt dat mensen je op deze manier kunnen
vinden, is het beter om de optie op ‘Nee’ te houden. Maar als je het prima vindt dat
mensen je via Google kunnen bereiken, kun je de schakel omzetten.
Als we verder naar beneden scrollen, zien we het kopje ‘Meldingen’. Hier geef je aan of je
e-mails wilt ontvangen en zo ja, bij welke gebeurtenis. Het is leuk om up-to-date te
blijven over wat er op je Pinterest gebeurt, maar het is aan de andere kant ook in te
denken dat je niet zit te wachten op een overvol postvak op je e-mailadres. Bedenk dus
goed wat je wilt: wil je alleen bij nieuwe reacties een mailtje ontvangen, houd dan alleen
die schakel op ‘Ja’. Wil je echter van alles op de hoogte gebracht worden, kies dan voor
alle opties ‘Ja’.
Als laatste kan je in dit instellingenmenu je account deactiveren. Is Pinterest toch niet
helemaal jouw ding, dan kan je hier terecht om ermee te stoppen. Daar gaan we
natuurlijk niet vanuit, want Pinterest is een leuke manier om de mooie afbeeldingen die
het internet kent te ontdekken en te plaatsen op jouw eigen, zelfgemaakte prikbord.
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