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Van tekst naar beeld? … Dat komt later wel 
 
 
Ben je van voor 1990 dan ben je opgeleid met tekst. Boeken, 
samenvattingen, readers. We lazen, lazen en schreven.  
 
Ben je van na 1990 dan is dat anders. Je zag in de klas filmpjes op het 
digitale bord.  
 
Je groeide op met veel tv zenders en internet alsof het er altijd al was. 
Beeld was gewoon voor jou.  
 
Maar voor veel professionals is dat niet zo. Zij zijn helemaal niet gewend 
om met beelden hun boodschap over te brengen. Tekst is hun ding.  
 
Misschien herken je je daarin. 
 
Al weten we dat mensen op internet massaal filmpjes, infographics en 
animaties bekijken, toch hikken veel professionals tegen visueel 
communiceren aan. 
 
In je achterhoofd besef je wel dat je er een keer mee moet beginnen. 
Maar ja, je hebt 
 
•   Een volle agenda 
  
•   Geen tijd 
 
•   Geen geld 
 
•   Geen idee hoe je het moet aanpakken 
  
•   Geen idee wat het eigenlijk oplevert 
 
 
Best lastig. Herkenbaar? 
 
Toch: zolang je de stap naar beeldend communiceren niet zet, voel je 
dat je achterloopt. Je boodschappen hebben minder impact.  
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Dat gaat opvallen. Je collega’s zien dat het effectiever en toegankelijker 
kan, en anderen pakken het wel visueler aan. 
 
De oplossing is natuurlijk dat je ermee begint. De eerste stap zet.  
 
In dit e-book help ik je daarmee.  
 
De eerste stap is dat je tekst omzet in beelden.  
 
Dat kan met de basisvormen van infographics, en dus is het handig dat 
je die kent. 
 
Ik zeg altijd: “Het is geen rocket science, maar je moet het je wel even 
eigen maken. Net als autorijden.” 
 
Infographics zijn ontstaan vanuit de journalistiek. Dat is hartstikke fijn, 
want dat betekent dat wanneer je gewend bent te schrijven je 
gemakkelijk de stap naar infographics kunt zetten. 
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Waarom kan ik je hierover vertellen? 
 
 
In de afgelopen 30 jaar heb ik al veel infographics gemaakt.  
 
Over wetenschap, over processen, routebeschrijvingen, over moeilijk en 
gemakkelijk … ja waarover niet? Sommige beter, andere minder goed. 
 
In de loop der tijd drong het tot me door dat infographics eigenlijk altijd 
antwoord geven op basale vragen. En dat dat niet zoveel vragen zijn. 
 
Als je dat ziet kun je er geweldig mee spelen. 
 
Na jaren als journalist en communicatiemanager gewerkt te hebben, 
richt ik me nu nog uitsluitend op effectief visueel communiceren. 
 
Omdat mensen ‘visueel’ handiger vinden. En omdat je als zender 
daarmee de meeste impact kunt hebben. 
 
Maar niet alle beelden zijn even effectief. Daarom heb ik een proces 
ontwikkeld waarmee ik gegarandeerd effectieve infographics maak.  
 
En die methode gebruik ik ook voor animaties en videos.  
 
Omdat veel mensen niet goed weten hoe te beginnen, geef ik al bijna 10 
jaar, als eerste stap, een introductie in infographics: de eendags-
workshop Bereik mensen sneller met infographics: inspiratie, basics & 
briefen . 
 
Daarin blijkt dat de basisvormen voor iedere starter geweldig zijn om 
verhalen te visualiseren. 
 
Menigeen gaat na die workshop door, en leert dan regisseur te zijn van 
infographics, die impact hebben. 
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Wat kun je met de basisvormen van infographics? 
 
 
Je kent ongetwijfeld het alfabet. Met de 26 letters kun je àlle verhalen 
vertellen. 
 
Je combineert de letters telkens anders, waardoor je verschillende 
woorden krijgt.  
 
Die woorden zet je in een allerlei volgorden, waardoor er zinnen 
ontstaan en verhalen. 
 
Al dat moois gebeurt met 26 letters. Zonder die basisvormen was dat 
onmogelijk.  
 
Ja, misschien met een woordeloze strip of met beeldtekens zoals 
Chinezen gebruiken. Maar voordat je dat onder de knie hebt ... Dan is 
het alfabet echt goud! 
 
Infographics hebben ook basisvormen 
Zoals je met 26 letters alle verhalen kunt opschrijven, zo kun je met de 
basisvormen voor infographics elk verhaal verbeelden.  
 
Ken je die, dan voel je dat je stappen zet naar beeldend communiceren. 
 
Basisvormen voor infographics zijn er niet 26, maar 7.  
 
Dat valt dus mee. Ze zijn afgeleid van de 5 W’s en 2 H’s…  
 
Voor een taalcrack is dat gesneden koek, maar misschien voor jou niet. 
Daarom vertel ik het toch even: 
 
De 5 W’s en 2 H’s zijn de beginletters van de vragende voornaamwoorden: 
 
- wie 
- wat  
- waar 
- welke  
- waarom 
- hoe  
- hoeveel 
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Daarmee kun je elke (open) vraag stellen. 
 
Als een redacteur een artikel maakt interviewt hij mensen. Daarvoor 
gebruikt hij een lijst vooral ‘open vragen’. Die beginnen allemaal met een 
van de 5W’s en 2 H’s.  
 
Bijvoorbeeld: 
• Wie bent u? 
• Wat kun je met dit product? 
• Voor wie is dat interessant? 
• Waar kunnen mensen het krijgen? 
• Vanaf wanneer? 
… etc. 
 
De antwoorden zijn dan de basis voor zijn artikel.  
 
Maar … 
 
Wíj willen nu géén artikel (letters), maar een infographic, een beeldartikel.  
 
We moeten de antwoorden op die vragen dus omzetten naar beeld met 
de basisvormen voor infographics.  
 
Elk van de 7 basisvormen is een antwoord op een open vraag. Hier 
komen ze. 
 

 
 

(Download  hier deze poster met alle basisvormen  
als je hem nog niet hebt)  
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1.  Profiel 
 
 
Het antwoord op een wie-vraag is een profiel. Een beschrijving van een 
persoon. Bijvoorbeeld: Wie is Mark? 
 
Als infographic ziet dat er zo uit: 

 
Je ziet een beeld van degene om wie het gaat – dat kan een foto zijn - 
met daarbij wat kenmerken die je kort opsomt met bullets.  
 
Een paar woorden vinden mensen helemaal niet erg. Mits ze die maar 
even snel kunnen weghappen. Kost dan amper moeite. 
 
Je kunt Mark ook in zijn functie afbeelden. Bijvoorbeeld als postbode of 
advocaat.  
 
Je snapt dat je niet per se alles hoeft te verbeelden. Beperk het tot wat 
relevant is.  
 
Je kunt ook een profiel maken van een product. Daarbij som je dan de 
voordelen of nadelen bijvoorbeeld op. Of belangrijke kenmerken. 
 
Die ‘Wie?’ kan dus ook een ‘Wat’ zijn. 
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2. Tijdbalk 
 
 
Die ziet er zo uit.  
 
 

 
 
 
 
De tijdbalk is een beeldend antwoord op een wanneer-vraag: Wanneer 
gebeurt dit? En wanneer het volgende?  
 
Een tijdbalk geeft mensen heel snel overzicht over een tijdstraject.  
 
Bij elke tijdspunt kun je een korte tekst zetten wat er dan gebeurt. Of een 
foto of tekening van die gebeurtenis. Of een filmpje.  
 
Dat materiaal hoeft niet eens van jou te zijn, maar bijvoorbeeld iets dat 
je op YouTube gevonden hebt. 
 
Het kan over de toekomst gaan, maar ook over vroeger.  
 
Of over het tijdverloop van een plan.  
 
Een heel krachtige basisvorm. 
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3. Grafiek 
 
 
Grafieken gaan over de hoeveel-vraag; dus over alles wat met 
hoeveelheden, ontwikkelingen en trends te maken heeft.  
 

 
 
Je kent natuurlijk allerlei grafieken: taart-, staaf- en lijngrafieken ... 
 
De kracht van een grafiek is dat die heel snel overzicht geeft over 
hoeveelheden en hoe die veranderen, bijvoorbeeld in de tijd.  
 
Is elke grafiek dan een infographic?  
In een zekere zin wel ja. Maar het is een beetje een academische vraag 
die ik niet zo belangrijk vind.  
 
Eén ding vind ik wel belangrijk, namelijk dat mensen meteen kunnen 
‘zien’ waarover de grafiek gaat; niet alleen door de tekst te lezen. 
 
Het kan natuurlijk over van alles gaan. De waarde van je huis door de 
jaren, het aantal inwoners van Oss, de kracht van aardschokken, … 
 
Natuurlijk maak je het onderwerp duidelijk door bij de grafiek een titel te 
zetten. Zeker doen, zou ik zeggen.  
 
Maar het is fijn als de lezer meteen ziet waarover het gaat. Dus als ik bij 
de grafiek over de waarde van jouw huis een plaatje van jouw huis zet 
met op het dak een groot €-teken, dan zullen kijkers snel associëren dat 
deze grafiek over het aantal €’s gaat dat jouw huis waard is. 
 
Met een verhelderend beeld erbij ben je spekkoper. En in dat geval 
praat ik zeker over een infographic. 
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4. Kaart 
 
 
Je voelt hem al aankomen: de kaart gaat over de waar-vraag. Waar is 
dit en waar is dat? En hoe kom ik van hier naar daar? Super handig. 
 
 

 
 
 
Kaarten gebruik je natuurlijk al jaren. Echt een informatief beeldverhaal. 
Je gebruikt infographics dus al heel lang, zonder ze zo te noemen. 
 
Kaarten kun je puur aardrijkskundig tonen, met alle details en noem 
maar op. Maar je kunt natuurlijk ook alleen selecties tonen. Of sommige 
dingen erin benadrukken.  
 
Bijvoorbeeld door een beeld van je kantoor op de kaart zetten op de 
plaats waar het is. En je kunt er natuurlijk routes in aangeven.  
 
Je Tom-Tom is eigenlijk een dynamische infographic. Waar ben ik nu? 
En waar moet ik heen? En wat is waar? En dat telkens veranderend, 
afhankelijk van waar je bent. 
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5. Schema 
 
 
Ook al zo’n super handige basisvorm. Met het schema laat je verbanden 
zien.  
 
De vraag die erbij hoort is: wat is het verband tussen x en y? Hoe 
hangen x en y met elkaar samen?  
 
 

 
Allerlei kwesties zijn daarmee te verbeelden.  
 
Je herkent al het organogram. Maar denk ook aan de opeenvolgende 
stations op een NS-lijn. En hoe de lijnen op elkaar aansluiten. 
 
Of aan beslisbomen, waarin mensen bij elke volgende stap weer een 
keuze maken uit een paar mogelijkheden.  
 
Denk aan je belastingbiljet. Als dit, dan kun je daarna x en y. Kies maar.  
 
Ook met deze basisvorm ken je dus allang.  
 
Maar je kunt die zelf ook toepassen. 
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6. Pointer 
 
 
Letterlijk ‘aanwijzer’. Je wijst iets aan op een plaatje en zegt wat het is. 
Het plaatje hieronder maakt het duidelijk. 
 
 
 

 
 
 
Dit is de schenkel, daar zit het spek, etc. Zo kun je duizenden 
onderwerpen bedenken.  
 
Bijvoorbeeld hoe zit een kast in elkaar? Dit is de kastpoot. En dat de 
schroef waarmee je die vastzet.  
 
Kampioen in dit soort infographics is natuurlijk IKEA. En ik durf te 
wedden dat je die wel eens gebruikt hebt.  
 
En dan nu de laatste basisvorm! 
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7. Proces 
 
 
Deze basisvorm is voor vragen zoals: Hoe gaat iets? Hoe zal het 
verlopen? Welke fases zitten er in het proces? Hoe gaan we onze 
nieuwe website realiseren? Wat doen we eerst en wat daarna? Hoe gaat 
de reorganisatie in zijn werk?  
 
Het kan trouwens ook over het verleden gaan. Hoe verliep D-day? Hoe 
maakten ze vroeger klompen? Hoe stortte het vliegtuig neer? 
 
 

 
De procesbasisvorm is superkrachtig.  
 
Hij is heel geschikt om mensen bij processen te betrekken en ze snel 
overzicht te geven. Daarmee doe je ze een enorm plezier. 
 
Denk aan een handleiding, of een customer journey. 
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Buitenkans 
 
 
Zoals je de basisvormen van het alfabet – de letters – met elkaar 
combineert om woorden te maken, zo kun je basisvormen met elkaar 
combineren om informatie te verbeelden.  
 
Zo kun je bijvoorbeeld een proces combineren met een tijdbalk. Dan 
toon je wanneer welke fase van het proces aan bod komt.  
 
En mochten er in dat proces nog keuzes gemaakt moeten worden dan 
kun je de verschillende mogelijkheden schematisch tonen. Dan toon je 
dus verschillende scenario’s. 
 
Begrijp je nu, dat als je weet op welke vragen een verhaal antwoorden 
geeft, je daarna de bijbehorende basisvormen kunt vinden, waarmee je 
dat verhaal kunt verbeelden? 
 
Ik hoop dat je meer gevoel gekregen hebt voor hoe het werkt. 
 
Natuurlijk moet je nog oefenen. Want net als met schrijven, leer je dit 
niet door een boekje te lezen ...  
 
Er komen gegarandeerd vervolgvragen op. Maar de eerste stap is gezet. 
 
Als je nu denkt: ‘Leuk, daar wil ik wel voorbeelden van zien en meer 
over horen, kom dan naar de workshop: Bereik mensen sneller met 
infographics: inspiratie, basics & briefen.  
 
Duurt een dag, kost € 99  
 
Na die dag kun je al briefen voor effectieve infographics en zit je 
boordevol inspiratie om ermee aan de slag te gaan. 
 
Dit zeggen anderen over die workshop:  
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Gea Buijs 
Communicatiemanager, Lotus Communicatie, 
Deil. 
 
“Wat maakt een infographic sterk of zwak? Wat zijn 
de bouwstenen? Hoe brief je een vormgever? Zeer 
waardevol intro voor communicatiemanagers.” 

Mischa Gijselhart 
Content manager, Gemeente Apeldoorn. 
 
“Prikkelende cursus, lekker concreet, meteen 
bruikbaar. Smaakt naar meer!.” 
 

Frank de Man 
Vormgever, Waddinxveen. 
 
“Inspirerend. Kritisch leren kijken naar belangrijke 
beslissingen tijdens het creatief proces.” 
 

Marc de Lyon  
Projectmanager ICT Open Universiteit, Heerlen 

 
“Deze workshop heeft mij zeer goed inzicht 
gegeven in de principes van infographics. Weet 
nu veel meer over hoe het toe te passen.” 

Meer informatie 
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