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Zelfs de ingewikkeldste statistieken komen tot leven door ze visueel te presenteren. Infographics 
zijn hierbij een steeds populairder hulpmiddel (zie META 2015/6 ‘Maak je eigen Infographics’). 
Een infographic brengt de kern van het verhaal op een visueel aantrekkelijke manier. Daardoor 
lezen mensen het gemakkelijker en blijft de boodschap beter hangen.

Ook in de bibliotheeksector kun-
nen infographics nuttig zijn om je te 
presenteren aan de buitenwereld. De 
Arteveldehogeschool publiceerde al 
twee maal een infographic van haar 
jaarverslag. De reacties hierop waren 
positief. Een infographic maken is 
helemaal niet moeilijk. Met de hulp 
van enkele programma’s op internet 
kan iedereen infographics maken in 
een handomdraai. Hiervoor hoef je 
echt geen grafisch genie te zijn. 

Deze programma’s hebben heel wat 
voordelen. Om te beginnen, kan je ze 
uitproberen in een gratis basisversie. 
Het enige wat de gebruiker moet doen, 
is zich registreren en hij kan meteen 
aan de slag. Indien gewenst, kan hij 
daarna de betalende versie aanschaffen. 

Er zijn verschillende sjablonen beschik-
baar om mee van start te gaan. Zo zijn 
al meteen een uitgekiend kleurschema 
en bijpassende lettertypes voorhanden. 
Door te klikken en te slepen, vult je lege 
pagina zich met iconen, foto’s en tekst. 
Ook eigen foto’s en links kan je toevoe-
gen. Als de infographic klaar is, kan je 
kiezen hoe hem te verspreiden: opslaan 
als foto, delen via mail of op sociale 
media, of publiceren op een website. 

PIKTOCHART 
Piktochart is een heel gebruiks-
vriendelijk programma. Met weinig 
moeite krijg je een fantastisch resul-
taat. Bovendien is de gratis basisver-
sie erg uitgebreid. De ontwerper kan 
aan de slag met een tiental verschil-
lende sjablonen. Regelmatig komen er 
andere bij. Het is mogelijk om tot zestig 
Piktocharts te maken in de basisversie. 

Icoontjes en tekst kan je verslepen naar 
het sjabloon. De icoontjes zijn geordend 
op thema maar je kan ook zoeken op 
de tags die eraan toegekend zijn. Alle 
icoontjes zijn trouwens beschikbaar 

in de basisversie. Dat zijn er meer dan 
vierduizend. Ook kan het programma 
grafieken maken. Er is keuze uit veer-
tien verschillende stijlen die volledig 
aangepast kunnen worden qua kleur 
en look. Ook video’s kan je inbedden.

Handig aan Piktochart is dat er met 
panelen gewerkt wordt. Het sjabloon 
bestaat uit verschillende panelen die 
je kan kopiëren of veranderen van 
volgorde. De grootte kan volledig 
worden ingesteld, bijvoorbeeld op 
A4-formaat of groter voor een poster. 

Bij Piktochart is de basisversie erg 
uitgebreid maar betaal je relatief 
veel voor de pro versie (29 dollar per 
maand). Dan beschik je over meer 
sjablonen en de mogelijkheid om 
de infographics op te slaan in een 
hogere resolutie of in pdf-formaat.

CANVA 
Canva richt zich vooral op sociale 
media. De infographic is maar één van 
de vele stijlen die je ermee kan maken, 
naast afbeeldingen voor Pinterest, 
Instagram, etc. Omdat Canva niet 
gespecialiseerd is in infographics, zijn er 
minder opties dan bij Piktochart. Zo kan 
het programma geen grafieken maken. 
Wel kunnen grafieken die je gemaakt 
hebt met een ander programma 
ingevoegd worden als afbeelding. 

Naar gelang welke stijl je selecteert, 
kan je kiezen uit andere sjablonen. Niet 

alle iconen en sjablonen zijn gratis 
beschikbaar. Canva heeft een ander 
prijzenmodel dan Piktochart. Bij Canva 
is de basisversie beperkter maar kos-
ten extra sjablonen of icoontjes weinig. 
Meestal is dit 1 dollar per stuk.

INFOgRAM 
Het eenvoudigste programma is 
Infogram. Voor wie weinig grafische  
achtergrond heeft, is dit een ideale  
starter. Je kiest een van de sjablonen, 
 voert je data in en Infogram steekt  
alles in een mooi jasje. Hier kan je 
weinig zelf instellen.

VISME
Met Visme kan je naast een gewone  
infographic ook een videographic 
maken. Hij bestaat dan uit verschillende 
slides die als een filmpje kunnen 
afgespeeld worden. Je kan ook 
een voice over toevoegen.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog talrijke 
andere programma’s te vinden en 
komen er nog altijd bij. Enkele andere
mogelijkheden zijn Venngage, 
Easel.ly en Sprites. 

> www.piktochart.com

 www.canva.com

 https://infogr.am 

 www.visme.co 

 https://venngage.com

 www.easel.ly

 https://spritesapp.com
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