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Infographic 
 
Wat is het?  
 
Een infographic of informatieve illustratie geeft een informatieve weergave van verschillende 
objecten met een combinatie van tekst en beeld. Dit kan in de vorm van een kaart, grafiek, bord, 
instructieve tekening of een interactieve applicatie. De infographic is bedoeld voor het overdragen 
van informatie, data en kennis. 

Infographics worden gebruikt voor: 

• kernachtig weergeven van resultaten uit onderzoeken 
• visuele uitleg over de werking van een product 
• het helder inzichtelijk maken van processen 
• overzichtelijke plattegronden 
• product- gebruiksaanwijzing.  

Der stappen om een infographic te maken zijn:  

• Nadat je je doel en doelgroep hebt bepaald, ben je tot de keuze voor het maken van een 
infographic gekomen. Overdenk die keuze nog eens, is je boodschap interessant genoeg 
voor een infographic? Naast het feit dat de infographic er mooi uit moet zien, moet het voor 
je doelgroep en doel interessant zijn. Het beste werkt een onderwerp dat aandacht heeft bij 
je doelgroep.  

• Bepaal welke punten je in de infographic wilt belichten. Zorg ervoor dat er een lijn in je 
boodschap zit; maximaal 3 tot 5 verschillende kanten belichten van je onderwerp. Schrijf in 
maximaal 8 tot 10 woorden op wat je per punt wilt belichten. 

• Hou het simpel. Kies simpele plaatjes die passen bij elkaar én bij het punt dat ze toelichten. 
Laat de infographic aan een ander zien als je klaar bent. Als zij het niet snappen, dan snapt 
niemand het. Mensen zijn visueel ingesteld. Iedereen spreekt beeldtaal. 

• Kleurgebruik. Heeft jouw infographic niet over de regenboog? Beperk het aantal kleuren 
dan het liefst tot twee of drie kleuren of gradaties hiervan. 

• Uitlijnen. Zorg dat de informatie netjes onder en naast elkaar staat. Houd daarbij een 
horizontale lijn of verticale lijn aan, zodat de lezer weet hoe hij de infographic moet 
bekijken. Heb je een centraal plaatje/onderwerp waarbij je informatie hoort, werk dan 
kloksgewijs de punten rond het centrale plaatje uit. Mensen kijken niet zigzaggend over 
papier, maar horizontaal, verticaal of kloksgewijs. Gebruik die volgorde dan ook in je 
infographic.  

• Lettertypes. Gebruik alleen hoofdletters voor grote titels en loopteksten in onderkast. Ook 
hier geldt: hou het rustig. Gebruik niet teveel verschillende lettertypes. Het liefst niet (veel) 
meer dan twee. 

• Stijlbreuk. Zorg ervoor dat de grafieken en beelden op elkaar zijn afgestemd. Het is 
belangrijk dat ze dezelfde sfeer uitademen. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld en stijlsheet met 
meerdere pictogrammen kopen bij Shutterstock of Storyblocks.  

• Gebruik lijntjes om verschillende punten van elkaar te scheiden. Dit helpt de gebruiker. 
• Neem de tijd. Een infographic maak je niet even tussendoor. Voor je het weet ben je uren 

verder. Met een beetje infographic ben je al snel zestien uur bezig. Weet dus waar je aan 
begint! 
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Wanneer je een interessant onderwerp en opzet bedacht hebt is het tijd voor de volgende stap. Wat 
zijn op dit moment de beste (gratis) tools voor het maken van een infographic? Hierbij is gekeken 
naar de volgende aspecten: 

• Hoe gebruiksvriendelijk is de tool? 
• Kun je zelf data invoeren? 
• Ziet het er mooi uit? 

Er zijn veel websites die claimen je te kunnen helpen bij het maken van een infographic. Het 
merendeel valt echter meteen af omdat je hierbij geen eigen data kunt gebruiken. Veel social 
infographics of resume infographics dus. Zie bijvoorbeeld What About Me? van Intel of Visual.ly. Ook 
zijn er websites die alleen grafieken aanbieden. Ook handig, maar onvoldoende als je een 
infographic wilt maken. 

Handige programma’s voor het maken van infographics 

Powerpoint 
Wie heeft er nog niet mee gewerkt? Het is een simpele manier waarin je de infographic maakt. Door 
hem op te slaan als PDF of PNG bestand kun je van alles met de infographic. Het enige lastige is dat 
er (nog) geen templates en themes beschikbaar zijn die op infographic gericht zijn. Verder heeft PPT 
alles wat je nodig hebt.  

Piktochart 
Piktochart is een website met veel templates, lettertypes, de goede share-funtie en data-input. Voor 
29 dollar kun je een maand voor ‘Pro’ gaan, oftewel: nog meer templates, meer iconen en een 
hogere resolutie. 

Infogr.am 
Infogr.am is een goedkopere optie. Hier krijg je voor 18 dollar per maand een aantal extra’s bij een 
‘Pro-abonnement’. Naast de vier extra themes, is er de mogelijkheid om de infographics te 
downloaden als PDF, PNG of delen met een eigen URL. 

 

http://www.hongkiat.com/blog/infographic-tools/
http://www.intel.com/content/www/us/en/what-about-me/what-about-me.html
http://create.visual.ly/
http://www.icharts.net/
http://piktochart.com/
http://piktochart.com/pricing/piktochart-packages/
http://infogr.am/

