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INLEIDING
Ontdek Pinterest; het platform van visuele 
content, nog meer dan Instagram. Het 
media platform heeft nog niet zo’n lang 
verleden. Sinds de oprichting in december 
2010 is Pinterest razendsnel uitgegroeid 
een online platform met een authentiek 
ontwerp en handige functionaliteiten. Niet 
alleen om esthetisch en praktisch gebied 
heeft Pinterest grote stappen gemaakt, 
ook in het aantal gebruikers. 
 
Zo trekt het platform maandelijks 400 
miljoen mensen aan die zich willen laten 
inspireren en voorzien van nieuwe ideeën. 
Vooral ten tijde van de COVID-19 pandemie 
is werkelijk waar een exponentiële 
stijging waargenomen. Maar liefst 159 
miljoen mensen hebben zich destijds bij 
de community aangesloten. Inspiratie, 
inspiratie, inspiratie, dat is wat de mensen 
zoeken om niet stil te hoeven blijven 
zitten.  
 
De populariteit van het platform zal de 
komende tijd hoogstwaarschijnlijk dan 
ook nog niet gaan afnemen, waardoor 
Pinterest interessante kansen blijft bieden 
voor vele freelancers en (startende) 
organisaties. 
 
Pinterest staat nu bekend als de online 
visuele zoekmachine vol met inspirerende 
content. Zie je iets leuks of interessants? 
Het enige wat je hoeft te doen is het 
opslaan van deze afbeelding in je eigen 
content bord op het eigen profiel. 
Hoe? Door de afbeelding zogezegd te 
‘pinnen’. Denk hierbij aan een prikbord 
of moodboard: jij bepaalt wat je aan de 
hand van pinnetjes, plakband of lijm op 
jouw prikbord wil hebben. Pinterest is hier 
de online versie van die niet alleen alles 
overzichtelijker maakt, maar ook sneller is 
en minder werk vergt. 
 
Waar Instagram, Facebook, LinkedIn 
allemaal wat meer interactief zijn 
ingestoken, daar is Pinterest het 
tegenovergestelde.  

Dat maakt niet dat Pinterest minder 
interessant is voor adverteerders. Juist 
door het enorme bereik van het platform, 
de grote activiteit en betrokkenheid van de 
gebruikers is Pinterest heel aantrekkelijk. 
Nu is het moment om aan boord te 
springen!
 
Pinterest is onafhankelijk en op een 
andere manier ingestoken zoals je dat 
misschien kent van de Business Manager 
van Facebook en Instagram. Misschien 
in het begin even ingewikkeld, maar je 
weet wat ze zeggen: oefening baart kunst. 
Wij vertellen je er graag meer over in dit 
e-book. Nu rest ons niets anders dan 
gewoon te beginnen.

We hebben ons best gedaan om alles 
zo duidelijk mogelijk uit te leggen, maar 
mocht je iets niet helemaal begrijpen, 
stuur je ons dan even een berichtje? We 
vinden het leuk als je ons even een mailtje 
stuurt op info@baasenbaas.nl. Bellen kan 
natuurlijk ook via 020 – 2148939.
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WAT IS HET DOEL?
Pinterest kan voor veel verschillende 
doeleinden worden gebruikt. Zo kun je 
het inzetten voor de merkbekendheid van 
jouw bedrijf, kun je er conversies uithalen 
en is het geschikt voor het (door)plaatsen 
van content. Het is daarom belangrijk 
om te bepalen wat jouw doel precies is, 
voordat je hiervoor gebruik gaat maken 
van Pinterest.

Om je doel te formuleren kun je een 
aantal dingen doen. Allereerst is het goed 
om jezelf een aantal kritische vragen te 
stellen: 

• Wat wil ik over een half jaar hebben 
bereikt? 

• Wat wil ik precies promoten? 

• Hoeveel geld ben ik bereid om te 
investeren? 

• Hoeveel tijd ben ik bereid om te 
investeren?

Geen paniek! Deze hoef je nu niet meteen 
te kunnen beantwoorden. Met dit e-book 
hopen wij je daar een eindje mee op weg te 
helpen.

ADS MAKEN
Laten we beginnen bij het begin: begrijpen 
hoe je advertenties kunt maken. Om 
te kunnen starten met adverteren via 
Pinterest heb je een zakelijk account op 
Pinterest nodig. Een dergelijk account is 
namelijk het beginpunt voor het instellen 
en verspreiden van advertenties op 
Pinterest. Er zijn verschillende mogelijke 
manieren om een zakelijk account aan 
te maken, hetgeen afhankelijk is van 
de situatie. Hoe je een zakelijk account 
aanmaakt vind je hier (pinterest.com).  
 
Op het moment dat een zakelijk account 
is aangemaakt, kun je aan de slag met het 
realiseren van advertenties. Ga hiertoe 
binnen je account naar ”Zakelijke toegang” 
en vervolgens naar ”Advertentieaccounts”. 
Hier krijg je de mogelijkheid om een eigen 
advertentieaccount aan te maken. Indien 
je een dergelijk account hebt aangemaakt 
en ingesteld, wordt het tijd voor het 
daadwerkelijk maken van advertenties. Ga 
hiervoor naar ‘advertentiebeheer’ en maak 
een campagne aan. Binnen de campagnes 
kun je zogenoemde ‘parameters’ instellen. 
 
Denk hierbij aan een budget, doelstelling 
(doelgroep bereiken, verkeer genereren, 
aankopen verkrijgen), de doelgroep (wie 
wil jij bereiken?) en het soort advertentie 
(gesponsorde pins, gesponsorde 
videopins, gesponsorde app-pins en 
gesponsorde carrousels). Tevens kun 
je bepalen wat voor beeldmaterialen je 
wil tonen aan jouw publiek en op welke 
toon je hen wil aanspreken middels de 
advertentieteksten. Allemaal ingesteld? 
Tot slot maak je een planning. So far 
so good? Dan leggen we nu elke stap 
uitgebreid uit.

https://help.pinterest.com/nl/business/article/get-a-business-account
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Binnen Pinterest is het mogelijk verschillende doelgroepen te targeten waarvan jij denkt dat 
deze mensen geïnteresseerd zijn in je producten, diensten en ideeën. Hoewel de mogelijkheden 
niet net zo uitgebreid is als op het medium Facebook, komt het wel aardig in de buurt. Zo 
kun je gebruik maken van verschillende targeting criteria om te komen tot de gewenste 
doelgroep. Hoe meer gebruik je maakt van deze opties, des te kleiner je doelgroep wordt. Aan 
de rechterkant van het scherm kun je zien wat volgens Pinterest de geschatte grootte is van de 
door jou ingestelde doelgroep.
 
Grofweg kunnen we vijf verschillende doelgroepen onderscheiden, deze zijn gebaseerd op: 
1. Je klantenlijsten 
Dit zijn mensen die nog geen klant zijn, maar wel interesse hebben. Naast je klantenlijst kunnen 
dit ook je LinkedIn-contacten of e-mail nieuwsbrief abonnees betreffen. 
 
2. Mensen die je website hebben bezocht 
 
3. Mensen die eerdere interacties hadden met je content op Pinterest 
Punten 2 en 3: Dit zijn mensen die jou al een beetje kennen. Doordat deze groep al bekend is 
met jouw merk, hoef je ze niet meer uit te leggen wat je doet en zijn ze sneller bereid om te 
kopen van de andere doelgroepen die we gaan behandelen. 
 
4. Mensen die zich vergelijkbaar gedragen als een van de bovenstaande groepen 
De Pinterest-tag houdt bij wie jouw Pinterest pagina bezoekt en wat zij daarop doen. Stel dat 
er veel vrouwen uit Amsterdam op jouw advertentie op pin hebben geklikt, dan kun je een 
vergelijkbare doelgroep maken waarbij je focust op vrouwen uit Amsterdam.  
 
5. Eigen ingeving of onderzoek. Dergelijke groepen kun je definiëren met interesses, keywords,  
demografie en plaatsing 

Interesses
Interesses zijn onderwerpen die gerelateerd zijn aan je advertentie om mensen met een 
vergelijkbare smaak te kunnen bereiken. Wees zo specifiek mogelijk om zo relevant als 
mogelijk te zijn voor gebruikers. Alleen dan wordt de kans dat zij ook daadwerkelijk op jouw 
advertentie klikken groter.

Keywords
Het is een zeer effectieve manier om op zoek te gaan naar mensen met concrete ideeën.
Zo kun je specifieke trefwoorden of zinnen gebruiken of uitsluiten om bepaalde mensen op 
Pinterest te targeten. Hierbij wordt door Pinterest aangeraden minstens 25 zoekwoorden toe te 
voegen om op die manier het best mogelijke resultaat te kunnen behalen. Op die manier is de 
content ook daadwerkelijk relevant voor mensen die zoeken op dezelfde keywords. 
 
Demografie
Heeft alles te maken met demografische gegevens als gender, leeftijd, locatie, taal en apparaat 
gebruik. Op die manier kun je nog scherper stellen wie jouw doelgroep precies is.

Plaatsing
Plaatsing gaat over de precieze plaats op Pinterest waar jij je advertentie wil laten verschijnen. 
Dit kan zijn: de startpagina, de zoekresultaten of bij de gerelateerde pins.
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BIEDOPTIE 
BEPALEN
Je weet nu voor wie je je advertenties 
maakt. Maar wat is je doel eigenlijk? Wil 
je meer naamsbekendheid of wil je één 
specifiek product verkopen? 
Ga er eens goed voor zitten en bedenk dit 
eerst goed. Op basis daarvan kies je een 
biedoptie. Er zijn vier biedopties. 

Cost per Click (CPC) 
 Je wilt de gemiddelde kosten per klik zo 
laag mogelijk houden. Hoe doe je dit? Door 
een landingspagina te maken die er mooi 
uit zien en goed aansluit bij je doelgroep. 
Je gebruikt deze biedoptie bijvoorbeeld bij 
een verkeerscampagne. 

Impressions (CPM) 
Je betaalt per 1.000 keer dat jouw 
advertentie wordt getoond. Eigenlijk 
gebruik je deze optie niet zo vaak. “Cost 
per mille” gebruik je vooral voor grote 
campagnes. 

Cost per Action/Conversion (CPA) 
Je gebruikt deze optie als je een 
conversiecampagne hebt. Je betaalt 
dan per keer dat een bepaalde actie is 
uitgevoerd.  
 
Bijvoorbeeld: je hebt een Pinterest-training 
en je wil dat mensen deze training kopen. 
Je vindt het dan €100,- waard per persoon 
die de training daadwerkelijk koopt. Je 
“cost per action” is dan €100,-. 
Je kunt dit ook terugrekenen naar je 
conversiepercentage. Stel dat 200 mensen 
op jouw advertentie voor de training 
klikken en 1% converteert, dan heb je dus 
2 mensen die de actie hebben uitgevoerd 
oftewel 2 conversies.

Cost Per Like 
Deze optie gebruik je bij een like-
campagne, oftewel een campagne waarbij 
het doel is om zoveel mogelijk nieuwe 
likes op je Facebook-pagina te krijgen. 
Je gebruikt deze optie eigenlijk ook niet 
zo veel. Het komt erop neer dat je in kunt 
stellen hoeveel jij het waard vindt om een 
nieuwe like op je pagina te krijgen. 

ADVERTENTIES 
MAKEN
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Het is tijd om je advertentie te gaan 
maken. We geven je in het volgende 
hoofdstuk wat meer tips en tricks. Hou 
bij het maken van je advertenties te allen 
tijde jouw doelgroep in je achterhoofd. 
Sluiten je advertenties echt aan bij 
je doelgroep? Hou hier rekening mee 
bij je teksten en de vormgeving. Niet 
onbelangrijk: zorg voor een aantrekkelijke 
Call To Action (CTA).

Het is belangrijk dat je je resultaten meet 
en daarop inspeelt. Een goed meetbare 
link is daarvoor essentieel. 

BIEDOPTIE BEPALEN



 

VERSCHILLENDE 
PLANNINGEN
We zijn er bijna. Je hoeft alleen nog maar 
een planning per advertentieset te maken. 
Ook hier kunnen we weer een onderscheid 
maken. Je hebt twee keuzes. 

Looptijdbudget 
Je stelt een budget in voor de gehele 
looptijd van je advertentie. Stel dat je in 
totaal een maand loopt, dan kun je een 
budget instellen voor die hele maand.

TIPS & TRICKS
Doe aan A/B testing 
Yes, je hebt een advertentie gemaakt! En 
ben je dan helemaal klaar? Hmm, nee, niet 
echt. Facebook adverteren is namelijk een 
ongoing proces waarbij je continu meet en 
bijstelt. Een goede manier om dit te doen is 
A/B-testing. Hierbij maak je eigenlijk twee 
verschillende advertenties. Voor de tweede 
schrijf je bijvoorbeeld een ander tekstje of 
gebruik je een ander plaatje. Vervolgens kijk 
je welke advertentie het best scoort. Dan 
weet je welke advertentie je geld waard is en 
wat mensen wel en niet nuttig vinden. A/B-
testing kan ook op hoger niveau, bijvoorbeeld 
per advertentieset.
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Dagbudget 
As the name suggests stel je een budget 
in per dag. Je gebruikt het dagbudget als je 
een doorlopende campagne hebt, dus geen 
campagne met een bepaalde looptijd. 
 
Optimalisatie van campagnebudget 
De optimalisatie van campagnebudget wordt 
ook wel CBO genoemd. Dit budget beheert 
je campagnes automatisch om zo de beste 
resultaten te behalen. Je kunt hier kiezen of 
Pinterest automatisch mag bieden of dat jij 
bepaalt hoeveel je wil bieden. Tevens kun je 
een frequentie kiezen die aangeeft hoe je 
budget van je campagne over een bepaalde 
tijdsperiode wordt uitgegeven. Hierbij zijn 
twee opties mogelijk: gedurende de periode 
van de campagne, of versneld.

Gebruik urgentie 
Zou je eerder een bepaald product kopen als 
het altijd een bepaalde prijs heeft of als het 
alléén nú goedkoper is? Urgentie zorgt ervoor 
dat mensen producten of diensten sneller 
kopen. Geef aan dat een bepaalde aanbieding 
maar een week werkt en mensen zullen zich 
“opgejaagd” voelen om over te gaan op de 
koop - op een goede manier, uiteraard.

Vernieuw regelmatig 
Als je elke dag dezelfde advertentie op 
tv ziet, zou het je ook gaan vervelen, 
toch? Het wordt op een gegeven moment 
gewoon irritant. Zo werkt het online ook. 
Maak regelmatig nieuwe advertenties, 
zodat je je potentiële klanten blijft 
verrassen. 

Weeg voor jezelf af 
Succesvol Pinterest adverteren vergt tijd 
en aandacht. Kennis heb je nu gelukkig. 
Maar is het jouw tijd wel waard? Bedenk of 
dit het voor jou waard is, of dat je je beter 
op andere dingen kunt richten. 
Je kunt het ook uitbesteden. Wij kunnen 
Pinterest adverteren helemaal van je 
overnemen. Je betaalt een opstarttarief en 
vanaf daar een maandelijks bedrag. 
De kosten hangen af van hoeveel uur 
wij kwijt zijn aan het beheren van de 
campagnes en dat hangt weer af van jouw 
doelen en je bedrijf. 
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Waarom Pinterest advertising?
Pinterest versterkt jouw brand. Aan de hand van (idee)pins, foto’s en video’s kan jij de wereld 
laten zien waar jij als organisatie voor staat. Voornamelijk sfeerfotografie is binnen dit platform 
effectief; jouw product of dienst op een indirecte manier, aldus verbloemd, verspreiden 
onder een groot publiek. Gebruikers op Pinterest hebben een hoge koopbereidheid. Zij zijn 
bewust op zoek naar inspirerende artikelen of diensten om aan te schaffen en zijn daardoor 
meer doelgericht dan een sociale media gebruiker op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. 
De esthetische content die jij plaatst op jouw account kan daarmee een grote doelgroep 
inspireren en verleiden om datgene op de foto ook aan te schaffen of uit te voeren. Dat draagt 
dan natuurlijk weer bij aan jouw traffic. Vervolgens is het aan de website zelf deze bezoeker 
om te zetten in een daadwerkelijke klant. Met haar meer dan 3,5 miljoen gebruikers heeft 
Pinterest meer dan genoeg potentie om uit te proberen!
 
Waarom Pinterest voor bedrijven?
Pinterest is een sociaal medium. Evenals Instagram, Facebook en LinkedIn kan Pinterest 
ingezet worden als een marketing tool om een bepaalde doelgroep te bereiken met 
doelgerichte content. Middels Pinterest marketing genereer je niet alleen meer 
naamsbekendheid, maar mogelijk ook meer leads en uiteindelijke klanten. Dat is toch wat je 
als bedrijf wil?

Pinterest campagnes opzetten en monitoren
Slechts hier en daar een foto, video of pin plaatsen is niet genoeg bij Pinterest adverteren. 
Het is van belang te weten waar de potentiële klant naar op zoek is. Daarbij moet de content 
genoeg vindbaar en inspirerend zijn om enerzijds gevonden te worden en anderzijds verleidelijk 
genoeg te zijn om überhaupt door te willen klikken naar de website. Hiertoe is het goed om 
op zoek te gaan naar de juiste zoekwoorden binnen de zoekmachine van Pinterest voor jouw 
profiel, borden en pins. Tevens is relevantie van belang; de content moet tijdloos blijven, opdat 
deze voor gebruikers na een bepaalde tijd nog steeds interessant is om naar te kijken. Naast 
voorgaande punten moet de content kwalitatief hoogwaardig zijn (het oog wilt immers ook 
wat) en moeten er voldoende en consistent pins geplaatst blijven worden.

Wat is het beste campagnedoel?
Er is niet één perfect campagnedoel, het hangt af van jouw campagne. Wat wil je bereiken? Wil 
je graag meer naamsbekendheid? Kies dan voor een merkherkenning campagne. Wil je liever 
conversies binnenhalen (bijvoorbeeld dat je meer websitebezoekers genereert)? Kies dan voor 
een conversiecampagne. Wil je liever meer videoweergaven? Kies dan een videoweergaven 
campagne. 

VEELGESTELDE VRAGEN



Wil je weten hoe jij Pinterest optimaal kan inzetten? Vraag dan nu de gratis Pinterest-scan aan!

Wat is het nut van zo’n Pinterest-scan? 
Wil jij weten hoe jij Pinterest optimaal kan inzetten? Vraag dan nu de gratis Pinterest-scan aan! 
Wat is het nut van zo’n Pinterest-scan?
• Je krijgt duidelijk inzicht in je doelgroep
• Je weet wat je moet doen qua budget, strategie en adverteren
• Voor jou gratis! Normaal gesproken €300,-.
 
 

Waarom biedt Baas & Baas dit aan? 
Aan de hand van de scan doen wij een (vrijblijvend) voorstel om de Pinterest campagne 
optimaal op te starten en te monitoren. Baas & Baas helpt je graag met het ontwikkelen en 
lanceren van jouw strategie. Wij adviseren, analyseren en optimaliseren advertentiecampagnes 
zodat jij het maximale rendement uit Pinterest Advertising kan halen. 
 

CONTACTGEGEVENS

Baas & Baas 
Online Marketing  

info@baasenbaas.nl 
  

020-2148939
Johan van Hasseltweg 14A 

1022 WV Amsterdam 
 

VRAAG HIER DE GRATIS SCAN AAN
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GRATIS PINTEREST SCAN

tel:+31202148939
https://www.baasenbaas.nl/pinterest-advertising/

