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Basisintroductie tot Pinterest
Afbeeldingen en video’s verzamelen en delen ter inspiratie en terugvinden
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Dit is wat vele mensen in het verleden deden.
Ze kwamen een leuk artikel tegen in de krant, een mooie foto in een tijdschrift,
een knutselidee of recept in een boek… uitknippen maar en bewaren in een dikke
kaft.
Kaften vol en vervolgens kasten vol. In het beste geval geordend in thema’s zodat
je tussen de bomen het bos terug vindt.
Pinterest kan je hiermee vergelijken, maar dan digitaal.
Pinterest is een sociaal netwerk en kan je beschrijven als een digitaal prikbord
waar je artikels, foto’s, recepten, knutselideetjes, video… kan koppelen aan je
persoonlijk Pinterestaccount. Je verzamelt het in (meerdere) borden per categorie
en het is ook mogelijk om de gevonden informatie met elkaar uit te wisselen en
bespreken.
Omdat miljoenen anderen dat ook doen kun je inspiratie opdoen en mensen met
een gemeenschappelijke interesse vinden. De naam Pinterest is een
samentrekking van “to pin” (vastmaken) en “ïnteresting” (interessante dingen).

Pinterest bestaat sinds 2008 en maakt sinds iedereen er in 2012 gebruik van mocht
gaan maken een stormachtige groei door. Je kunt inloggen met je Facebook of
Twitter account – of een account bij Pinterest zelf aanmaken.
Pinterest geeft aan dat er wekelijks miljoenen foto’s en video’s worden toegevoegd.
Afbeeldingen en video’s die je vastlegt (pint) worden pins genoemd en je verzamelt
ze op een (prik)bord. Door je eigen account onder te verdelen in borden kun je
afbeeldingen, video’s… categoriseren zoals je hieronder ziet. Video’s en geluiden
kun je overigens direct inline afspelen.

Via “volgers” en “volgend” kun je andere interessante Pinterest-gebruikers op het
spoor komen. Verder kun je bladeren door alle pins en activiteit van deze gebruiker
op Pinterest.
Een pin is meer dan een foto of video. Zo geef je een pin een korte omschrijving
mee. Pinterest bewaart ook een link naar de oorspronkelijke website waar de
afbeelding of video is gevonden. Zo linkt een foto van een mooi gerecht vaak door
naar het bijbehorende recept. Steeds vaker duiken er verhalen op van websites die
meer bezoekers trekken via Pinterest dan andere grote sociale netwerken bij elkaar.
Vanuit een pin kun je eenvoudig doorklikken naar de bronwebpagina, het bord, de
bronwebsite en andere pins die mensen hebben verzameld.

Soms staan er pins in je tijdlijn van iemand die je niet volgt. Pinterest laat
automatisch een aantal gerelateerde pins zien, gebaseerd op wat je eigen pins en
pins die je leuk vindt. Je krijgt ook suggesties om meteen nieuwe ‘borden’ te volgen.

Er zijn Pinterest apps voor iPhone, iPad en
Android waarmee je snel door je pins kunt
bladeren, notificaties van repins en dergelijke kunt
ontvangen en nieuwe pins kunt toevoegen. Ook
met de fotocamera en vanuit andere apps.

Je kan op een simpele manier het Pinterestlogo toevoegen in de balk van je browser.
Op die manier heb je makkelijk toegang tot Pinterest.
Pinterest geeft 3 opties om makkelijk te
pinnen.




Je kan de browserknop installeren >
die verschijnt dan naast je adresbalk
Je kan rechtstreeks een pin
uploaden vanaf je pc of smartphone
Je kan pins bewaren vanaf een
website.

Profielinstellingen van Pinterest
Door je profiel goed in te vullen zorg je ervoor dat je kunt worden gevonden. En
eventueel je andere websites en profielen. Denk aan voornaam, achternaam, een
samenvatting over jezelf, je woonplaats, website en profielfoto. Je kunt je website
verifiëren. Een vinkje voor de URL krijg je echter pas als jouw website daar volgens
Pinterest voor in aanmerking komt.
Als je een zakelijk Pinterest for Business-account neemt dan hoef je geen voor- en
achternaam op te geven. Je kunt een persoonlijk account gemakkelijk omzetten naar
een zakelijk account, beide zijn gratis. Een zakelijk account zou handig kunnen zijn

omdat je dan statistieken kan zien van bv. leden: hoeveel keer is mijn Pinterest
bezocht, wie zijn de geïnteresseerden, populairste pins…

Op je eigen profielpagina kun je met de knop “Borden rangschikken” (naast “Profiel
bewerken”) de volgorde van de borden veranderen. De pins op een bord blijven altijd
chronologisch geordend.
Je kunt zelf bepalen welke van de pins op een bord als grootste afbeelding op je
profielpagina komt te staan. Klik hiervoor op “Bordomslag wijzigen” vanaf de pin
(meest logisch) of blader door je pins door de afbeelding te wijzigen vanaf je
profielpagina.
Je kunt ook met andere gebruikers gezamenlijk een groepsbord vullen. Iedere
deelnemer moet een account hebben op Pinterest en je moet zelf minimaal één bord
van een gebruiker volgen om deze uit te kunnen nodigen. Je kunt per groepsbord
instellen of je een e-mailbericht wilt ontvangen bij nieuwe pins.
Omdat veel pins Engelstalig zijn is het handig een Nederlands trefwoord naar het
Engels te vertalen voordat je het invoert.

Pinterest gebruiken met anderen
Als je Facebook aan Pinterest hebt gekoppeld dan kun je zien wie er al op Pinterest
te vinden is en eventueel mensen uitnodigen. Via Pinterest kun je dan álle boards
van een andere gebruiker volgen maar ook alleen specifieke borden. Het voordeel
van het volgen van alleen specifieke boden is natuurlijk dat je geen pins te zien krijgt

die je toch niet interesseren. Via e-mail kan Pinterest je attenderen als iemand van
wie je alleen een bord volgt een nieuw bord heeft aangemaakt. Voor het volgen is
geen goedkeuring nodig. Van ontvolgen krijgt een andere gebruiker geen melding.

