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Maak je eigen Infographics
Sophie Stradiot

Folders, posters, digitale media, presentaties, introducties, vergaderin-
gen … Er zijn veel kanalen die je kunt aanwenden om informatie naar 
de verschillende doelgroepen te brengen. Welk hulpmiddel gebruik je? 
Ik liet mijn oog vallen op de infographic.

wAT IS EEN INFOgRApHIC?
Het is een informatieve illustratie, een combina-
tie van beeld en tekst op één poster of afbeel-
ding. Deze illustratie maakt de meestal saaiere 
informatie inzichtelijker doordat de inhoud in 
blokken is ondergebracht. De infographic is 
visueler, oogt aantrekkelijk en straalt tegelij-
kertijd professionalisme uit. Een groot voor-
deel ervan is de mogelijkheid om je illustratie 
zowel op digitale kanalen te publiceren als af 
te drukken in de vorm van een poster, die je 
kunt ophangen in de bibliotheek. Een derge-
lijke poster of afbeelding is anno 2015 de meest 
gepaste manier om aan de bibliotheekgebrui-
kers te tonen wat de bibliotheek voor hen doet. 
Ook het personeel heeft er baat bij om infor-
matie op te nemen via een visueler en aantrek-
kelijker hulpmiddel. Want er is bewezen dat wat 
men ziet, een grotere indruk maakt en langer in 
het geheugen blijft dan mondelinge of zuiver 
tekstuele informatie. 

TOEpASSINgSMOgELIJKHEDEN
Er zijn zeer veel toepassingsmogelijkheden, 
waaronder lijsten met aanraders het popu-
lairst zijn op de sociale media. Op Pinterest 
zijn veel infographics gepind met een derge-
lijk onderwerp. Binnen de bibliotheeksector zijn 
infographics zeer geschikt als marketingmid-
del. Aanraders zullen gemakkelijker in het oog 
springen met een infographic op die stand. Je 
kunt het ook gebruiken om de evaluatie van 
de jeugdcollectie in een openbare bibliotheek 
voor te stellen aan de bibliotheekgebruikers. 
Deze poster kan je opgehangen tussen de 
boekenrekken of achter de balie, maar hij kan 
evengoed gepubliceerd worden op de website, 
de blog of de Facebookpagina van de biblio-
theek. Een andere toepassing is een visualisatie 
van een werkproces zoals een acquisitie work-
flow. Deze afbeelding is te gebruiken als een 
geheugensteun voor het personeel of als lei-
draad voor nieuwe personeelsleden.

AANDACHTSpUNTEN BIJ HET MAKEN 
VAN EEN INFOgRApHIC
Het kleurgebruik moet consistent zijn en 
het moet een reflectie zijn van je product of 

bibliotheek. Om een warrige indruk te vermij-
den, is het aangeraden om niet meer dan vijf 
verschillende kleuren te gebruiken. Het kleur-
gebruik is ontzettend belangrijk aangezien dit 
voor 60 procent bepaalt of de klant je product 
of dienst aanvaardt of verwerpt. 

Het lettertype en de lettergrootte moeten over-
eenkomen met de boodschap die je meedeelt. 
Gebruik slechts drie niveaus; de titel, onder-
titels en de tekst zelf. Hierbij is de titel het 
grootst en heeft hij een eigen veelzeggend 
karakter. De ondertitels moeten de aandacht 
vestigen op nieuwe informatie en de tekst zelf 
moet vooral gemakkelijk te lezen zijn. 

Enkele andere tips
• Gebruik eenvoudige en gemakkelijk te inter-

preteren iconen en afbeeldingen.
• Gebruik illustraties enkel om de 

inhoud te benadrukken en aan-
trekkelijker te maken. 

• Stel cijfers en waarden proportio-
neel voor om misvattingen te ver-
mijden. 

• Gebruik contrasterende kaders 
om verwarring en een rommelige 
indruk te vermijden.

UITgETEST EN Op EEN 
RIJTJE gEZET
De infographic, in de link (http://
tinyurl.com/infographMETA) toont 
een vergelijking tussen de verschil-
lende populaire en gratis program-
ma’s die je toelaten om een info-
graphic te maken. Mijn topfavoriet 
is het product Piktochart gevolgd 
door Venngage en Visme.

ZELF AAN DE SLAg?
Wil je zelf een infographic maken? Haal dan 
inspiratie op Pinterest via https://www.pinte-
rest.com/sophiestradiot/library/. Meer ach-
tergrondinformatie lees je op de website van 
Frankwatching; een Nederlands, adviserend 
bedrijf over online trends. (http://tinyurl.com/
frankwatchingMETA) 


