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Voorwoord

Als er al een analogie bestaat om de wereld van infographics 

te beschrijven, dan moet het eten zijn. Of, beter nog, koken.

Iedereen weet dat Michelinkoks de top in hun vak 

vertegenwoordigen, dat je bij veel restaurants op iens.nl 

prima kunt dineren en dat de Febo en McDonald’s onderaan 

de food chain bungelen met ontraceerbare prefab maaltijden.

De infographicswereld ziet er net zo uit: een paar 

ontwerpers die met een team geregeld het vak vernieuwen 

en topproducten leveren. Een grote middenmoot die prima 

kwaliteit levert voor een aanvaardbaar bedrag. En prefab 

uitvoer uit standaardformule Excel.

Alleen zijn er in de infographicswereld geen tv-koks à la 

Jamie, geen kookboeken van Ottolenghi, geen Allerhandes 

met eenvoudiger maar goed gekozen recepten. Het zou mooi 

zijn als er zoiets zou komen: een infographics cookbook.

Tot het zover is, is dit een eerste poging om te leren hoe 

infographics horen te smaken, en waar je op moet letten 

als je een infographicskok wilt inhuren om een gerecht te 

bereiden — vaak from scratch.

The proof of the pudding is in the eating, dus neem deze 

handleiding, ga ermee aan de slag en laat vooral ook weten 

waar ingrediënten missen en waar het recept onduidelijk is.

Namens het Beeldcentrum,

Jeroen Visser
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1. 
Wat is een infographic?
Het eerste deel is een introductie op infographics, 
met voorbeelden en inhoudelijke handvatten. Lees 
dit deel losstaand van een concrete vraag, neem 
de voorbeelden door en kijk daarna kritisch naar 
de infographics die je tegenkomt, zowel die van de 
overheid als uit andere bronnen.
Doel van het eerste deel is om een infographic te 
doorzien: wat werkt, wat niet, waarom is dat dan, 
en hoe kun je dat staven.
De negen eigenschappen van infographics die in 
het eerste deel aan bod komen, helpen daarbij.

2. 
Soorten infographics
In deel twee worden infographics globaal ingedeeld 
in groepen, om zo een beeld te geven van het scala 
aan soorten infographics dat bestaat.

3. 
Stappenplan voor infographics 
Het derde deel gebruik je hands-on, op het moment 
dat je een nieuwe infographic wilt laten maken. 
Dan is het moment om het stappenplan tevoor-
schijn te halen, als houvast in het project en bij het 
contact met betrokken partijen. 
Welke stappen doorloop je als opdrachtgever, welke 
rollen komen daarbij kijken en met wie en wat 
moet je daarbij rekening houden?
En ook: waar en hoe kan het Beeldcentrum je on-
dersteunen, en waar moét je echt contact opnemen 
voor een soepele plaatsing van de infographic?

4. 
Checklists, richtlijnen en tips
Dit laatste stuk van de handleiding bevat losbladige 
hand-outs  voor verschillende stappen uit het stap-
penplan.
De checklists zijn voor eigen gebruik, om na te gaan 
of geen belangrijke dingen over het hoofd worden 
gezien. De richtlijnen kun je meesturen met de 
briefing, zodat de makers van de infographic weten 
op welke vlakken hun werk zal worden getoetst. 
De tips, tenslotte, zijn ook alleen voor eigen 
gebruik bedoeld, als geheugensteun voor twee 
belangrijke onderdelen van het maken van een 
infographic.

Hoe deze handleiding werkt

Bijna zestig bladzijden over infographics en hoe je die op 

een gestructureerde manier kunt laten maken. Dat vergt een 

kleine toelichting op de vier delen van deze handleiding.
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Infographics volgens Tufte
Edward Tufte geeft in The Visual Display of Quantitative 
Information de kortst mogelijke beschrijving van een 
infographic: ‘graphics [that] reveal data’. 

Tufte geeft ook een uitgebreidere beschrijving 
die zich goed leent voor gebruik in de context van 
deze handleiding. Infographics moeten volgens 
Tufte:

— de gegevens onthullen;

— de kijker aanmoedigen om over de inhoud 
na te denken, in plaats van over de gebruikte 
aanpak, vormgeving, techniek of iets anders;

— vervorming van de gegevens voorkomen;

— veel informatie in een kleine ruimte weerge-
ven;

— grote datasets coherent maken;

— de kijker uitnodigen om verschillende gege-
vens te vergelijken;

— de informatie op verschillende detailniveau’s 
tonen, van een overzicht tot de diepere struc-
tuur;

— een voldoende eenduidig doel hebben: be-
schrijving, verkenning, ordening of decoratie;

— nauw verbonden zijn aan de tekst en onderlig-
gende (statistische) analyse van de informatie.

De volgende pagina’s gaan nader in op deze negen 
eigenschappen.

Infographics volgens rondetafel
Bij een rondetafelgesprek met drie gerenommeerde 
makers van infographics zijn vijf pijlers naar boven 
gekomen, waarop een goede infographic is ge-
bouwd: doel, doelgroep, data, verhaal en context:

— Het doel van de infographic moet helder zijn: 
waarom is deze eigenlijk gemaakt?

— Wat is de beoogde doelgroep van de infograp-
hic: aan wie is de informatie gericht? Deze pij-
ler bepaalt ook hoe je met verhaal en context 
omgaat.

— Welke data wordt in de infographic verwerkt? 
Er zijn soorten infographics die niet op data 
rusten (schema’s, illustratieve graphics), maar 
de meeste zijn toch gebaseerd op een of meer 
datasets.

— Hoe loopt het verhaal: welke storyline zit er in 
de infographic? Hoe sluit deze aan op de data, 
en hoe bouwt het verhaal zich op?

— En er is nog de context: waar verschijnt de 
infographic, en wat staat er omheen op de 
pagina. Is er bijvoorbeeld een inleiding, of 
staat de infographic met minimale tekst in een 
tweet?

Deze vijf pijlers komen door deze handleiding heen 
ook terug, met name in de checklists, als de bouw-
stenen van een infographic.

Introductie

Wat is dat nu eigenlijk, een infographic? In het eerste deel 

van deze handleiding bekijken we een aantal eigenschappen 

die een infographic bovengemiddeld maken.
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Zo volledig en exact mogelijk
Een infographic profiteert enorm van informatie 
die volledig en exact is. Eigenlijk geldt dit overal 
waar je als kijker jezelf zou afvragen ‘maar hoe 
groot, lang, diep is dit dan precies?’.

Waak ervoor dat het doel en verhaal 
vertroebelen door ‘alles’ in die ene infographic 
te willen zeggen — zie bijvoorbeeld pagina 10. 
Een helder afgekaderd onderwerp is de kern; 
daarbinnen wil je zo exact en compleet zijn als 
maar mogelijk is.

Zijsporen kunnen ook verhullen
Bij het opzetten van een infographic is het een 
grote valkuil om al te veel te willen vertellen in de 
beschikbare ruimte. Het loont om goed kritisch te 
kijken naar de werkelijke waarde die elk extra stukje 
informatie toevoegt.

Het is goed om inhoudelijke context te bieden 
bij de feitelijke boodschap, maar een overdaad aan 
zijsporen zal de centrale boodschap alleen maar 
verdunnen (zie kader Net teveel op pagina 10).

Gegevens onthullen

De infographicsmaker van het Leids 

Dagblad had even een off-day toen 

hij of zij de nieuwste polluitslag 

moest verwerken. Hup, een oude 

poll erbij, nieuwe uitslag erin en 

teksten aanpassen.

Helaas bleven de oude balkjes wel 

staan, waardoor de getallen niet 

Controle van de weergave
Bij het maken van een infographic zullen 
meermalen voorstellen worden gemaakt en 
veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het is 
van belang om hierbij geregeld te controleren of de 
weergave van de informatie nog wel klopt. 

Een vergissing is menselijk, maar kan nogal 
in het oog springen (kader Oneens). Goede en 
frequente checks op de correctheid van weergave is 
dus essentieel. 

meer horen bij de weergave.  

De rode balk had toch echt hoger 

moeten zijn dan de groene, als de 

uitslag in cijfers klopt tenminste.

Dus ook bij een eenvoudige diagram 

kan het zomaar mislopen. 

Oeps.

Bron: Leids Dagblad, via Twitter

Oneens

Het lijkt zo’n open deur: een infographic moet de data 

laten zien. Maar in de praktijk is het nog knap lastig om de 

informatie echt voor zichzelf te laten spreken.
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Zo min mogelijk vorm
Paradoxaal genoeg is het voor een goed begrip van 
de infomatie in een infographic belangrijk om niet 
teveel vormgeving te gebruiken. Wat er aan visuele 
vormgeving wordt toegevoegd, zou moeten bijdra-
gen aan begrip van de inhoud.

Afleiding vermijden
In het verlengde van het bovenstaande: een 
infographic zou afleidende elementen moeten 
vermijden. Denk daarbij aan grote kleurvlakken 
in de achtergrond, een teveel aan metaforen, of 
clichébeelden om een al aangegeven onderscheid 
nog even aan te zetten (klompen, molens en tulpen 
om Nederland aan te geven, bier en worst  voor 
Duitsland, enz).
Vormgeving in een infographic is instrumenteel, 
niet ornamenteel!

Vormverschil en  
vormovereenkomst
Een bepaald verschil in vormgeving tussen twee 
onderdelen van een infographic moet ook echt een 
inhoudelijk verschil aanduiden. Andersom moet 
ook een overeenkomst in vorm of kleur inhoudelijk 
te verklaren zijn.
Als in een infographic (te veel) vormgeving is 
toegepast zonder inhoudelijke betekenis, wordt het 
lezen van de infographic moeilijk: wat betekent nu 
wel iets, en wat is ornament?

nadenken over inhoud aanmoedigen

Het visuele aspect is de kern van een infographic. Juist 

daarom moeten die visuele elementen tot nadenken 

stemmen, en niet afleiden van de inhoud. 
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Onvermoede verhalen
Soms blijkt uit de weergave van de data een ander 
verhaal dan eerder gedacht, of een bepaalde 
ontwikkeling wordt ineens wel heel inzichtelijk. Dit 
vraagt om een zekere mate van durf: niet iedereen 
kan omgaan met deze duidelijkheid en openheid. 
Het is dan zaak om de verleiding te weerstaan de 
infographic mínder duidelijk te maken (gegevens te 
verdoezelen).

Aandikken van positieve punten en afzwakken 
van een negatief beeld moet worden voorkomen.

Past niet?
Wees alert op vormaanpassingen om een label of 
tekst te laten passen binnen een vlak dat feitelijk 
een waarde weergeeft (zie het kader Plus drie).  
Dit soort aanpassingen horen niet thuis bij een 
eerlijke en betrouwbare overheid.

Vervorming voorkomen

Het belangrijkste van elke infographic is de informatie 

die eraan ten grondslag ligt. Een goede infographic 

geeft die informatie daarom onvervormd weer. 

Op het eerste gezicht is dit een dui-

delijke weergave van het begrotings-

saldo van 2008 tot en met 2012. 

Maar met het positieve saldo in 

2008 is iets raars aan de hand.

Als we dit positieve saldo van € 3 

miljard onder de nullijn doorstape-

len, blijkt dat het groene vlak  

2,5 maal te groot is. Het gevolg is dat 

de tekorten minder erg lijken, wat 

versterkt wordt door de grote witte € 

die het rood ‘breekt’. Ter vergelijking 

staat rechts het saldo in 2008  in 

waarheidsgetrouwe weergave.

Bron: Ministerie van Financiën

Plus drie

Te kleine getallen
Het kan voorkomen dat een bepaalde waarde in 
de data zo klein is, dat deze niet of nauwelijks 
zichtbaar wordt in een infographic. Als het gegeven 
niet essentieel is voor begrip van de infographic, 
kan ze worden weggelaten (want ze viel toch al 
bijna weg). Een alternatief is om kleine waarden in 
een uitvergroting te plaatsen.

Perspectief vermijden
Als het om het weergeven van datasets gaat, is het 
gebruik van perspectief eigenlijk het gevaarlijkste 
wat je kunt doen. Perspectief maakt het ‘lezen’ van 
een infographic moeilijker dan nodig, vertekent de 
weergegeven waarden, of doet allebei. 

Een bepaalde waarde vooraan is visueel veel 
meer aanwezig dan diezelfde waarde als die dichter 
bij de horizon staat.
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Voortijdige schoolverlaters

VO/MBO

DOEL 2014/15:

25.000
voortijdige schoolverlaters

totaal deelnemers
1.317.335

2010/11

VO/MBOVO/MBO

39.115
voortijdige 

schoolverlaters

3,0%

totaal deelnemers
1.311.719

2008/09

VO/MBOVO/MBO

3,6%

41.785
voortijdige 

schoolverlaters

totaal deelnemers
1.314.808

2009/10

VO/MBOVO/MBO

3,2%

39.941
voortijdige 

schoolverlaters

totaal deelnemers
1.316.561

2007/08

VO/MBOVO/MBO

46.751
voortijdige 

schoolverlaters

3,9%

Ontwikkeling van het aantal jongeren 
tussen de 12 en 23 jaar dat zonder 
startkwali�catieniveau het onderwijs verlaat.

Geef voldoende  
en eerlijke context
Om informatie te kunnen duiden, moet de lezer van 
een infographic voldoende vergelijkingsmateriaal 
hebben. Neem daarom ook ‘omliggende’ data 
mee in de infographic als dit een duidelijker beeld 
schept, en geef deze data zeker ook mee aan het 
ontwerpbureau. 
De selectie van data en de keuze voor schaal en 
assenstelsel moeten het beeld completer en 
eerlijker maken, en niet de inhoud dramatiseren 
(zie kader Waar is de nul?).

Deze infographic van OCW is goed 

van opzet en toont veel gegevens in 

een kleine ruimte. Maar het per-

spectief in de lopers vertekent de 

informatie sterk. De groene loper is 

visueel ruim tweemaal zo groot als 

de gele, terwijl de cijfers maar een 

factor 1,2 verschillen. De schaal van 

de silhouetten bij de lopers versterkt 

dit effect: de eerste figuur is twee-

maal zo lang, wat in oppervlakte een 

factor vier verschil oplevert.

Cijfermatig klopt het, maar het beeld 

suggereert een veel sterkere afname.

Bron: Ministerie van OCW

loper

Bij een artikel laat de Volkskrant de toename in bezorgde 

pakketten zien. Deze toename is op het eerste gezicht heel 

sterk, maar de nullijn ligt op ‘60’  en de toename wordt dus 

visueel ‘verdubbeld’. En rechts start de schaal wel met nul!

Bron: Volkskrant

Waar is de nul?
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Nederlandse bijdrage bescherming Turkse bevolking en grondgebied

Nederland stuurt Patriots naar Turkije om de 
bevolking en het grondgebied van de NAVO-
bondgenoot te beschermen. De bijdrage volgt 
op een verzoek van Turkije aan de NAVO voor 
bijstand. Naast Nederland leveren ook Duitsland 
en de Verenigde Staten Patriots en militairen. 
Nederland zet 2 Patriot-systemen en maximaal 
360 militairen in voor een termijn van 12 maanden. 
De exacte locatie is bepaald in samenspraak met 
de NAVO, Turkije en de partnerlanden.
 
De afgelopen maanden is de situatie in Syrië 
verslechterd. Er hebben zich aan de Turkse grens 
ook diverse schietincidenten voorgedaan. Er 
bestaat een risico dat de spanningen nog verder 
zullen toenemen. De Patriots worden alleen 
ingezet voor defensieve doeleinden. 

 NAVO-landen

Nederland

Duitsland

VS

De Patriot is een mobiel lucht- en raketverdedigingssysteem dat gelijktijdig meerdere onderscheppingen van diverse soorten 
dreiging kan uitvoeren. Het systeem is ontworpen voor de lucht- en raketverdediging vanaf grondniveau tot ongeveer 20 kilometer 
hoogte. De belangrijkste elementen van een Patriot-vuureenheid zijn het radarstation, de vuurleidingscentrale, de lanceerinrichtingen 
en de communicatie-apparatuur. Het radarstation detecteert en identificeert doelen binnen een groot bereik. Als de systeembe-
dienaars een dreiging hebben geïdentificeerd, kunnen zij één of meerdere Patriot-raketten hierop afvuren. De Patriot-raket 
wordt vervolgens door het radarstation naar het doel geleid.

militairen

Inzet Nederland
Adana

 max.

    ���

Patriot 
vuureenheden �

militairen militairen

 max.

    ���

Patriot 
vuureenheden �

 max.

    ���

Patriot 
vuureenheden �

Inzet Duitsland
Kahramanmaraş

Inzet VS
Gaziantep

���

Syrië

Turkije

Adana

Kahramanmaraş

Gaziantep

Veel in een kleine ruimte weergeven

Veel, maar met focus
Bij het eerste punt van Tufte, ‘gegevens onthullen’ 
op pagina 6, komt de spanning tussen volledigheid 
en kernachtigheid al aan bod.

Infographics moeten zoveel mogelijk vertellen 
in een zo klein mogelijke ruimte. Maar dit kan ook 
doorslaan, als door het toevoegen van teveel (extra) 

De kracht van infographics zit in het feit dat ze zeer veel 

kunnen laten zien binnen een klein ruimtebeslag, als alle 

elementen bijdragen aan één centrale boodschap.

informatie de centrale boodschap moeilijker te 
bepalen is (kaders Net teveel en Net genoeg).

Een infographic werkt als een gerecht: voeg 
teveel ingrediënten toe, of eentje die te ver van het 
recept afstaat, en de smaak wordt niet meer beter, 
maar eerder onbestemd.

Toen Nederland instemde om twee Patriot-batterijen 

naar Turkije te sturen, zag het ministerie van Defensie een 

terechte kans om een infographic over de missie te maken.

De locatie in Turkije nabij de Syrische grens en de omvang 

van de missie vormen de kern van de boodschap, met als 

extra de vergelijking met de bijdragen van bondgenoten 

Duitsland en VS. 

De infographic bevat echter ook een wereldkaart met alle 

NAVO-bondgenoten, een grote inleiding en een uitge-

breide uitleg van de werking van een Patriotsysteem. Het 

gevolg is dat de kerninformatie niet de ruimte krijgt die het 

verdient, en dat de totale infographic 20 bij 42 cm meet 

— bijna een A3. 

Bron: Rijksoverheid.nl / Ministerie van Defensie

net teveel
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net genoeg
Bij het bekendmaken van het nieuws 

van de Patriotmissie voerde het NRC 

een eigen infographic, waarbij de 

geolocatie van de missie duidelijk 

centraal staat, met de secundaire 

informatie erom gegroepeerd. Ook 

het bereik van de Patriots wordt hier 

getrouwer weergegeven.

Bron: NRC Handelsblad
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Soorten data
De interessante infographics brengen verschillende 
databronnen met elkaar in verband door ze op een 
bepaalde grootheid te verbinden: geolocatie, tijd, 
frequentie, dichtheid, enz.
Van alle soorten informatie die er zijn, lenen vooral 
geolocatie (kaarten) en tijd (historische of ver-
wachte trends) zich om verbanden te leggen, maar 
minder voor de hand liggende combinaties leveren 
vaak de waardevolle nieuwe inzichten op. En dat is 
precies wat een infographic zou moeten beogen.

Grote datasets verbinden

De situatie waarin een infographic zich echt kan bewijzen 

treedt op als er meerdere soorten gegevens samenkomen 

en verbanden tussen die soorten zichtbaar worden.

Verkennen
Het ontdekken van verbanden tussen datasets vergt 
onderzoek en veel trial and error. Dit onderzoeken 
en verkennen kan in huis op een ministerie ge-
beuren, maar het kan ook interessant zijn om een 
ontwerpbureau in een open opdracht datasets te 
laten verkennen en hun bevindingen te laten pre-
senteren. Juist door hun andere manier van kijken 
naar informatie kunnen onverwachte patronen of 
verbanden worden gevonden.

Door twee datasets met procentuele 

informatie bijeen te brengen, ont-

dekte de New York Times een opval-

lende correlatie tussen het aandeel 

van minderheden op universiteiten, 

en de slagingspercentages. Uit de 

verbinding van twee databronnen 

volgt een interessant, interactief 

verhaal rond onderwijs en kansen op 

een universitair diploma in de VS.

Bron: NY Times, www.nytimes.com/

interactive/2013/05/07/ 

education/college-admissions-gap.html 

Percentages
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De lol van zelf ontdekken
Niets is leuker dan zelf een link te kunnen leggen 
tussen twee onderdelen van een infographic, en dat 
verband liefst daarna ook op andere plekken in de 
infographic terug te zien.
Infographics maken in het beste geval de informa-
tie eenvoudiger te ‘lezen’ en duiden, maar laten 
ook wat werk over aan de kijker. Zeker bij com-
plexe onderwerpen of veel data, is het zaak om wat 
moeite van de lezer te vragen, en deze dan ook te 
belonen.

Gereedschappen, geen oordelen
Infographics lenen zich bij uitstek om verschillende 
opties naast elkaar te zetten, en eigenschappen van 
elke ‘optie’ te visualiseren (zie kader Meetlat).
Zorg er echter voor dat de eigenschappen die in 
de graphic komen, ook echt relevant zijn voor de 
lezer, en kies niet ongevraagd of onnodig voor een 
oordeel in de weergave. In het kader Meetlat bijvoor-
beeld zijn de dranken níet gesorteerd op oplopende 
cafeïne- of suikerinhoud. Daarmee velt de infograp-
hicmaker geen oordeel voor de lezer, maar geeft 
ruimte voor eigen interpretatie.

Aansprekend vergelijken
Met een goede keuze van de alternatieven in een 
vergelijkende infographic kun je de lezer echt be-
trekken bij het onderwerp. Kijk dus altijd vanuit de 
doelgroep van de infographic naar dit soort keuzen, 
en check dit liefst met een hands-on gebruikson-
derzoekje op de markt, een terras of buiten bij een 
supermarkt.

Vergelijken aanmoedigen

Infographics met veel informatie moeten de kijker 

aanmoedigen om langer te kijken, gegevens te 

vergelijken en diepere verbanden te ontdekken.  

Metro zette in een 

grote infographic alle 

effecten van energy 

drinks op een rijtje.

Eén van de onderdelen 

was een vergelijking 

van Red Bull met gang-

bare dranken, zoals een 

Starbucks caffe latte, 

cola en een kop thee.

Deze selectie ver-

gelijkende dranken 

maakt dat je als lezer 

de informatie snel aan 

je eigen voorkeur kan 

relateren.

Nóg iets beter zou een 

schaal zijn geweest 

met 30 in plaats van 

20 vakjes, want dat 

verbindt de cafeïne in 

elk drankje meteen 

aan het maximum per 

dag. Evenzo voor het 

gehalte aan suiker.

Bron: Metro 

Meetlat

Metaforen
Het vergelijken van eigenschappen is één van die 
situaties waarin metaforen goed kunnen helpen 
om helder te maken wát wordt vergeleken. Van 
belang is wel dat er nog steeds een inhoudelijke 
link is tussen de metafoor en wat ermee wordt 
aangeduid: is een afgestreken suikerlepeltje ook 
echt vijf gram suiker?
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Voor deze kwaliteit is het wel een vereiste dat de 
infographic ook echt data bevat. Bij een slimme 
opbouw kan de eerste visuele indruk al betekenis 
toevoegen aan de data (kader Primaire kleuren). Bij 
nadere bestudering van de infographic geven meer 

Verschillende detailniveau’s geven

Een goede infographic laat zich goed op een globaal niveau 

bekijken, maar onthult bij nadere bestudering steeds meer 

en concreter gegevens.

De Volkskrant koppelde kleuren aan 

het aantal bewoners dat overlast zou 

kunnen krijgen aan de spoorlijnen in 

de plannen voor een hoogfrequent 

Primaire kleuren
spoornet. Zo ontstaat een eerste, 

snel te doorgronden, visuele laag.

Vervolgens bieden legenda, plaats-

namen en getallen meer achter-

grond bij de risicogebieden en bij 

de stukken waar weinig mensen 

overlast zullen ervaren.

Bron: Volkskrant

details zich prijs, en kun je als kijker in een diepere 
laag gegevens vergelijken. De eerste, visuele indruk 
gaat veel meer over de hoofdlijnen in de gegevens, 
terwijl de nadere bestudering zich richt op de wer-
kelijke gegevens en de verbanden daartussen.
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Doel als ijkpunt
Het formuleren van een doel voor de infographic 
helpt bij het beoordelen of het resultaat voldoet, 
tijdens het proces én achteraf. Zo vormt een goed 
geformuleerde doelstelling het ijkpunt voor de 
infographic.

Titel van infographic
De doelstelling van de infographic komt ook terug 
in de titel. Daaruit maakt de lezer op waar hij naar 
kijkt, op welke vraag de infographic antwoordt. 

Eenduidig doel hebben

De infographic kan nog zo simpel zijn, als de bedoeling  

ervan onduidelijk is, komt de boodschap niet aan. Met een 

helder, eenduidig doel wint elke infographic kracht.

Voor een tijdlijn over de geschiedenis 

van investeringsfonds AAC gebruikte 

het FD een serie simpele illustraties, 

tegen cartoonesk aan. Met conse-

quent kleurgebruik en herhaling van 

simpel doet het
de drie fabrieksgebouwen voor de 

markten waar AAC opereert, onder-

steunt het beeld de korte teksten 

op toegankelijke manier. Merk ook 

op hoe de zijkanten van gebouwen 

geen kleur hebben, maar ontstaan 

door uitgekiend gebruik van het ‘wit’ 

van de pagina zelf in de isometrische 

tekeningen.

Bron: het Financieele Dagblad

Verschillende doelen
Een infographic kan uiteenlopende soorten doelen 
hebben: vergelijken, onderbouwen, illustreren, 
overtuigen, ontzenuwen, etcetera. 
In het kader Simpel doet het komt een illustratieve 
doelstelling samen met een tijdlijn: de in de 
titel genoemde turbulentie wordt verbeeld in de 
opsplitsingen, terwijl een tijdlijn natuurlijk een 
heldere vorm is om de geschiedenis te schetsen.
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Gebruik de context voor inleiding
Elke infographic heeft een context; zij staat nooit in 
een vacuüm. Zorg er daarom voor dat deze context 
relevant is door de infographic eraan te verbinden, 
of de omliggende tekst aan te passen zodat een 
goede brug naar de infographic ontstaat. 
Hoewel verleidelijk, is het niet goed om deze 
context binnen de infographic te trekken, zoals in 
kader Net teveel op pagina 10. 
Houdt de aandacht in de infographic dus op het vi-
sualiseren van de gegevens en verbanden, en plaats 
de inleiding, aanvulling of extra info in de context

Bronvermelding
Vermeld altijd de bron van de data in de infograp-
hic, óók als dit een interne bron is. Een bronver-
melding geeft een beeld van de betrouwbaarheid: 
meerdere bronnen is beter dan één openbare bron 
is beter dan een gesloten bron.
Zonder bronvermelding daalt de betrouwbaarheid 
van de infographic meteen, vrijwel tot nul.

Open data
Nog mooier dan alleen een bronvermelding zou 
zijn om de data waarop de infographic is gebaseerd, 
ook bij te leveren, of direct ernaar te verwijzen in 
een hyperlink, in het geval van online infographics.
Dit sluit ook goed aan op de transparante open data 
gedachte van de overheid.

Verbonden zijn aan tekst en analyse

Een goede infographic sluit aan op de omliggende 

of begeleidende tekst. Hetzelfde gaat op voor de 

inhoudelijke analyse, waarop de infographic stoelt.



2.
Soorten  
infographics
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Statisch of interactief
De hoofdindeling is in statische en interactieve 
infographics. Een aantal infographicsoorten kun je 
in beide vormen tegenkomen, dus die staan in het 
overlappende gebied. 

Diagrammen
Dit is de basale vorm: een ééndimensionale of 
tweedimensionale weergave van een bepaalde 
waarde: aow-leeftijd, luchtvervuiling, CO2-uitstoot, 
enz. Meestal is een van de assen chronologisch, 
maar dit hoeft niet.
Diagrammen zijn er in drie varianten: in 
punt- of discrete waarden, in lijnvorm of in 
oppervlaktematen (kwadratisch). Deze laatste is een 
moeilijke vorm, omdat een oppervlakte moeilijker 
te ‘lezen’ is dan een lengtemaat.

Illustraties
Deze vorm is vaak een infographic zonder data. 
Pure illustraties die een opsomming of tekst 
verlevendigen. Soms ook een echt uitleggende 
infographic: how it works, of exploded view, of een 
topografische illustratie, al dan niet met data.

Flowcharts
Een veelgebruikte vorm van infographics is de 
flowchart, waarin een serie opeenvolgende 
processtappen met illustraties worden verbeeld. 
Een keuzeboom is een (interactieve) variant hierop.

Datavisualisaties
Visualisaties omvatten grote datasets en laten 
verbanden zien die anders niet of nauwelijks op 
zouden vallen.
In statische vorm vertaalt zich dit in bijvoorbeeld 
de infographic in het kader Primaire kleuren, waar 
spoortracé en aantal omwonenden samenkomen 
in een heatmap geprojecteerd op de kaart van 
Nederland.
Van de interactieve vorm zijn veel voorbeelden te 
vinden in de Graphic Collection van Marije Rooze, 
met vele interactieve visualisaties van de NY Times 
en The Guardian.

f collection.marijerooze.nl 

Animatie
Een afspeelbare animatie kan een prima 
infographic opleveren—al valt de interactiviteit wel 
mee. Maar vaker nog is animatie een onderdeel van 
andere interactieve infographicvormen: immersive 
storytelling of keuzebomen.

Immersive storytelling
Deze vorm is de meest complexe en tijdrovendste 
van de infographics. Hier komen verhaal, data, 
animatie en interactie samen in een infographic die 
je echt meeneemt op een journalistieke reis.

f www.nytimes.com/interactive/2013/10/09/ 
us/yellen-fed-chart.html

f www.nytimes.com/interactive/2013/05/07/
education/college-admissions-gap.html

schema van infographics

Om een beeld te scheppen van het veld,  

zijn de meestgebruikte soorten infographics 

samengebracht in een, ehm, infographic.
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3.
Stappenplan 
voor een  
infographic
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Stappen
Het gehele proces van het maken van een info-
graphic is bekeken vanuit de positie van een minis-
terie of andere overheidsinstantie. De tien stappen 
beschrijven een praktische manier om een info-
graphic voor te bereiden, een briefing op te stellen, 
een ontwerpbureau of ontwerper erbij te halen en 
vervolgens het ontwerpproject te begeleiden.  
De tien stappen vergen natuurlijk elk een andere 
doorlooptijd, maar volgen elkaar altijd zo op. 
Als een infographic op een van de websites van het 
Platform Rijksoverheid Online zal worden gepub-
liceerd, moet je rekening houden met extra eisen. 
Dit is bij de betreffende stappen aangegeven.

Rollen
Bij elke stap zijn er op hoofdlijnen vier rollen: de 
doelgroep (de groep burgers voor wie we het doen), 
de beleidsspecialist (die inhoudelijk van de hoed en 
de rand weet), de communicatie-adviseur (die vanu-
it de organisatie het gezicht naar buiten gestalte 
geeft), en het ontwerpbureau (dat de infographic 
zal maken).
In het overzicht is telkens aangegeven of een 
bepaalde rol bij een stap betrokken is. Optionele 
betrokkenheid is aangegeven met een stippellijn.

Introductie

Communicatie
In vrijwel alle stappen vinden overleggen, tele-
foontjes, emailcontact of een combinatie ervan 
plaats. Soms is persoonlijk contact een must, maar 
vaak ook zal e-mail of telefonisch contact vol-
doende zijn.
Bij elke stap is aangegeven welke communicatievor-
men het beste passen. Daarbij geldt de vuistregel: 
in persoon is beter dan op afstand.

Gereedschappen
Bij de verschillende stappen wordt ook gereedschap 
aangereikt in de vorm van checklists, richtlijnen 
en stoptekens (signalen om pas op de plaats te 
maken).

De rol van het Beeldcentrum
De adviseurs van het Beeldcentrum helpen je graag 
als je aan de slag gaat met een infographic. Dat 
kan zijn door met je mee te denken over het idee, 
het opstellen van de briefing of meekijken met de 
offertes van leveranciers.

Houd in ieder geval rekening met de 
plaatsingsvoorwaarden die gelden als je de 
infographic (ook) wilt plaatsen op een website 
van Platform Rijksoverheid. Verwittig in dat geval 
het Beeldcentrum in een vroeg stadium, zodat het 
publicatieproces later snel en efficiënt verloopt. Zie 
ook de stappen 2, 3 en 8, en de richtlijn technische 
implementatie.

f Beeldcentrum 

Het stappenplan in dit hoofdstuk biedt een kapstok om een project mee 

op te zetten. Daarnaast schetst het de betrokken rollen en de onderlinge 

communicatie, en verwijst het naar de checklists, richtlijnen en tips. 

Waar nodig of handig, geven we de rol van het Beeldcentrum even aan.
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Er was eens...
Het begint altijd met een idee, wens of kans om een 
infographic toe te passen. Iemand oppert het bij 
een vergadering, een collega laat een infographic 
zien uit een dagblad of bij het zien van een 
ingewikkelde getallenreeks komt de gedachte op 
‘dat dat veel simpeler moet kunnen’.

Idee bevragen
Deze eerste stap is gericht op het verkennen, 
beschrijven en testen van het idee: is dit werkelijk 
een infographic, is de vraag duidelijk genoeg 
en eenduidig, welke gegevens zijn nodig om de 
infographic te maken, en valt een goed projectteam 
binnen de organisatie samen te stellen?

Het doel van deze stap is om uit te vinden 
hoeveel en welke informatie nodig is om de 
infographic te maken, en om een eerste inschatting 
te maken of de infographic inhoudelijk en 
organisatorisch haalbaar en interessant is.

In de checklist Idee komen de vragen aan de 
orde die je in deze stap kunt stellen.

Vijf pijlers
Naast het bevragen van het idee, kan ook een 
start worden gemaakt om de vijf pijlers van een 
infographic te vullen: doel, doelgroep, verhaal, 
data en context.

In eerste instantie zijn doel en doelgroep het 
belangrijkst. Data, verhaal en context volgen vooral 
bij de verdieping in stap 2.

Idee

Rollen
Bij de start zijn in elk geval een beleidsmedewerker 
en communicatie-adviseur betrokken.

Communicatie
Contact is in persoon, per telefoon of schriftelijk 
per e-mail.

Gereedschappen
  c H E c k l I s t  Pijlers verkennen
  c H E c k l I s t  Vijf pijlers

Zie
f Inspiratieboeken uit de boekenlijst

1
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Graven
Als uit de eerste stap volgt dat er voldoende 
mogelijkheden zijn voor een infographic, is het tijd 
om concreter te worden en alle relevante gegevens 
te verzamelen.

Pijlers
Aan de hand van de vijf centrale pijlers van elke 
infographic ontstaat een goede basis om in de 
volgende stap een briefing op te stellen voor de 
makers van de infographic. Loop deze pijlers 
na aan de hand van de checklist Vijf pijlers, 
en beantwoordt zoveel mogelijk vragen in de 
checklist. Hoe duidelijker de pijlers ingevuld 
worden, des te scherper wordt de briefing. Een 
scherpe briefing levert een duidelijke infographic.

Soorten infographics
De verschillende vormen van infographics 
passen elk bij bepaalde doelen. Het schema ‘type 
infographic’ brengt het verband in kaart tussen 
data, onderwerp, doel en vorm van infographics. 
Met deze indeling is globaal te bepalen welke 
richting de infographic op kan gaan. Maar houdt er 
rekening mee dat het ontwerpbureau met een veel 
beter idee komt, en zie deze eerste typering niet als 
afbakening, maar als aanknopingspunt.

Verhaal en data
Bij infographics op basis van een of meer datasets 
is het van belang om goed stil te staan bij de link 
tussen het verhaal en wat de data laat zien. Volgens 
infographicsmaker David McCandless is het vinden, 
analyseren en combineren van de goede data 
zelfs 80% van het werk aan een infographic. Loop 
daarom ook de checklist Data langs.

Randvoorwaarden
Als de infographic gepubliceerd wordt op een site 
van het Platform Rijksoverheid Online, vraag dan 
de plaatsingsvoorwaarden na bij het Beeldcentrum.

Verdieping

Rollen
Betrokken zijn een beleidsmedewerker en 
communicatie-adviseur. Als al een ontwerpbureau 
gekozen of bekend is, is het zinvol om de 
ontwerpers nu al te betrekken bij het project.

Communicatie
Bijeenkomen in persoon werkt in deze stap het 
beste: zo kunnen informatie, aanwezige data en 
ontbrekende onderdelen snel worden besproken. 
E-mail kan de vis-à-vis besprekingen aanvullen.

Gereedschappen
  c H E c k l I s t  Pijlers verdiepen
  c H E c k l I s t  Data
    s c H E M a  Type infographic

Zie
f Plaatsingsvoorwaarden infographics

f Inspiratieboeken uit de boekenlijst

2
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Vastleggen
Op basis van het werk in de verdiepingstap kan 
de briefing worden opgesteld, die naar een aantal 
ontwerpbureau’s of ontwerpers wordt gestuurd.

Pijlers nalopen
De briefing moet in elk geval de vijf pijlers van de 
infographic bevatten: doel, doelgroep, verhaal, 
context en data.
Loop de pijlers na aan de hand van de checklist 
Briefing en zonodig de checklist Data.

Onduidelijkheid?
Als bij het opstellen van de briefing blijkt dat nog 
onduidelijkheden bestaan over de basispijlers van 
de te maken infographic, doe dan een stap terug 
naar de verdieping.

Randvoorwaarden
Als de infographic (ook) op een site van het 
Platform Rijksoverheid Online komt, stuur dan 
de plaatsingsvoorwaarden infographics met de 
briefing mee. Deze voorwaarden kun je navragen 
bij het Beeldcentrum.

Stopsignalen
Bij het opstellen van de briefing loop je misschien 
tegen het eerste grote stopsignaal aan. Loop ook de 
stopsignalen Briefing even na, om zeker te weten 
dat alle lichten op groen staan voor een goede 
briefing.

Richtlijnen
Stuur ook de richtlijnen mee. Of alle bladen nodig 
zijn, hangt af van eerder contact met de bureau’s. 
Bij twijfel gewoon meezenden.

Briefing

Rollen
Betrokken zijn een beleidsmedewerker en 
communicatie-adviseur. Als een ontwerpbureau 
al bekend is, kan deze een rol vervullen in het 
beoordelen van de briefing: kan hierop een offerte 
worden uitgebracht, of ontbreekt er informatie?

Communicatie
Contact is in persoon, per telefoon of per e-mail.

Gereedschappen
  c H E c k l I s t  Pijlers
  c H E c k l I s t  Data
  r I c H t l I j n  Selectie of hele set

Zie
f Plaatsingsvoorwaarden infographics

Ondersteuning
Indien gewenst kan het Beeldcentrum 
ondersteunen bij het opstellen van de briefing.

f Beeldcentrum

3
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Als de offerte-aanvragen met briefing de deur uit 
zijn, volgen twee business as usual stappen. Als 
opdrachtgever heb je de nodige ervaring en een 
eigen aanpak in offertetrajecten. Daarom hier geen 
checklists of specifieke aanwijzingen.

Vragen over briefing
Vergelijkbaar met aanbestedingsprocedures is het 
aan te bevelen om ingekomen vragen niet alleen 
te beantwoorden voor de steller, maar vraag en 
antwoord anoniem te maken en aan alle betrokken 
bureau’s te zenden.
Bedenk dat deze vragen en antwoorden onderdeel 
vormen van de briefing, dus houd continu in het 
oog dat de vijf pijlers met de antwoorden helderder 
en concreter worden, en consistent blijven.

Offerte

Rollen
Betrokken zijn de communicatie-adviseur en 
één of meer ontwerpbureau’s (afhankelijk van 
de omvang en type infographic). In dit stadium 
is de betrokkenheid van de beleidsmedewerker 
voornamelijk ondersteunend indien er vragen zijn 
over de briefing.

Communicatie
Contact is in persoon, per telefoon of schriftelijk 
per e-mail.

Gereedschappen
Niet van toepassing

4
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Keuze
De uiteindelijke keuze voor een ontwerpbureau is 
een som van prijsopgave, eerdere ervaringen, stijl 
van het bureau en de ‘x factor’: klikt het tussen 
bureau en team vanuit de organisatie?

Van selectie naar kick-off
Het binnenhalen van een opdracht is een uplifting 
gebeurtenis, dus maak dit er ook van bij het contact 
met het geselecteerde bureau.
Een goede zet is om direct bij het contact met 
het gekozen bureau ook stap 6, de kick-off ,in te 
plannen: dat koppelt de energie van de winning 
mood aan een sfeer van doorpakken.  
Lees dus voor het bellen of mailen ook even stap 6.

selectie

Rollen
De communicatie-adviseur selecteert een bureau 
op basis van de uitgebrachte offertes.

Communicatie
Contact met de gekozen en afgevallen bureau’s of 
ontwerpers is per telefoon of schriftelijk per e-mail.

Gereedschappen
Niet van toepassing.

Ondersteuning
Indien gewenst kan het Beeldcentrum 
ondersteunen bij het beoordelen van de 
uitgebrachte offertes.

f Beeldcentrum

5



29

Maak een goede start!
Van alle stappen is de kick-off misschien wel 
de belangrijkste. Hier leren ontwerpteam en 
ambtenaren elkaar snel kennen, juist vanwege de 
intensiteit van een goede kick-off. 
Een goede kick-off is in drieën gedeeld. Ten eerste 
een kennismaking en probleemverkenning, 
waarbij alle aspecten in de briefing aan bod 
komen, zonodig worden aangescherpt nog, 
en waarbij ontwerpers en ambtenaren een 
gemeenschappelijk begrip van het doel en het 
verhaal ontwikkelen. Ten tweede een tussensessie, 
waarin het ontwerpteam alleen aan de slag gaat, en 
met schetsvoorstellen een dieper begrip ontwikkelt 
van de te maken infographic en de informatie die 
voorhanden is. Tot slot een afsluitende sessie, 
waar de schetsvoorstellen worden gepresenteerd 
en besproken met de beleidsspecialist en 
communicatie-adviseur. En waar alle vragen en 
problemen op tafel komen: misschien is extra 
of andere data nodig is, zitten er lacunes in het 
verhaal, of staan verhaal en data haaks op elkaar.
Deze eerste sessies kunnen op één dag 
geconcentreerd worden,  maar ook in één week 
met een korte tussentijd worden ingepland, waarbij 
het ontwerpbureau op de eigen studio werkt aan 
de eerste schetsvoorstellen. In dat geval kan de 
beleidsspecialist zonodig tussentijds extra data via 
mail toezenden aan het team.

Uitkomsten
De uitkomst van de kick-off is dat alle vijf pijlers 
nog eens zijn gevalideerd binnen kort tijdsbestek, 
en dat oplossingsrichtingen verkend zijn.

Energie
Bij de kick-off wordt de toon gezet voor de 
productie- en opleverstappen, dus stop hier vooral 
voldoende energie in! Het idee is dat door de 
korte duur en de intensiteit snel alle mogelijke 
problemen en oplossingen duidelijk worden.

kick-off

Rollen
Betrokken zijn de beleidsmedewerker en 
communicatie-adviseur en het team van het 
gekozen ontwerpbureau. Iedereen moet hierbij 
zijn, in persoon.

Communicatie
De kick-off zou in persoon moeten plaatsvinden, 
zeker als de samenwerking met het ontwerpbureau 
nieuw is. Een gezamenlijke kick-off brengt focus en 
bouwt een hechtere uitgangsrelatie dan contact per 
telefoon of e-mail.

Gereedschappen
  c H E c k l I s t  Vijf pijlers
  c H E c k l I s t  Data

6
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Tien keer opnieuw
De productiestap is in hoge mate een iteratieve 
stap: ontwerpbureau, beleidsmedewerker en zoveel 
mogelijk ook de doelgroep betrekken elkaar in 
een zich herhalend proces waarin een algemeen 
beeld groeit naar één of meer concepten voor 
de infographic en steeds concreter wordt tot een 
uitgewerkte infographic op tafel ligt.
Het ontwerpbureau maakt een aantal voorstellen, 
beoordeelt deze, met of zonder de beleidsspecialist, 
met of zonder een gebruikstestje onder de 
doelgroep, leert van de stap, en verbetert zich weer 
in een nieuw voorstel of serie voorstellen. Dit 
ontwerpproces is geen dichtgetimmerd geheel. Het 
maken van schetsen, prototypes, mockups e.d. kan 
erbij horen. Net als het bijstellen van het verhaal, 
het houden van (korte) gebruikstests, liefst met 
de doelgroep. En een aantal bijeenkomsten om 
tussenresultaten te bespreken.

Doelgroep betrekken
Zoals hierboven al beschreven, moet de 
doelgroep zoveel mogelijk betrokken worden 
om de aannames in het ontwerp te toetsen. Is de 
infographic duidelijk, kunnen de burgers in de 
doelgroep de informatie eruit halen?

Verhaal en data: updates
Bij het ontwerpen kunnen nieuwe inhoudelijke 
vragen ontstaan, of behoefte aan extra gegevens 
of datasets. Hier speelt de beleidsspecialist de 
hoofdrol: hij moet die data uit de organisatie 
(kunnen) halen, en het verhaal in het oog houden, 
samen met het ontwerpbureau.

Proefplaatsing
Als de infographic op een site van het Platform 
Rijksoverheid Online zal komen, is het goed om 
in deze stap al een keer een proefplaatsing te doen 
op de acceptatie-omgeving van de site. Zo kunnen 
mogelijke problemen vroeg worden gevonden.

Productie

Rollen
Betrokken zijn de beleidsmedewerker, het team 
van het ontwerpbureau en wisselende groepen 
gebruikers om de ontwerpen mee te testen.

Communicatie
Contact is afwisselend in persoon, per telefoon of 
schriftelijk per e-mail. Bij complexere infographics 
zal intensief en vaak contact nodig zijn, bij 
eenvoudige infographics misschien maar twee of 
drie rondes.

Gereedschappen
       t I P s  Feedback geven
       t I P s  Gebruiksonderzoek

7
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Beoordeling
De communicatie-adviseur en zonodig 
de beleidsmedewerker(s) beoordelen het 
eindresultaat. Als het project goed is verlopen, zou 
deze stap bijna een formaliteit moeten zijn.

Toetsing plaatsingsvoorwaarden
Bij plaatsing op een website als rijksoverheid.nl zal 
de infographic ook getoetst moeten worden aan de 
plaatsingsvoorwaarden.

f Plaatsingsvoorwaarden infographics

f Beeldcentrum

Akkoord?
Als de infographic akkoord is, kan deze geplaatst 
worden in de gekozen media volgens de van 
tevoren bepaalde aanpak.
Bij afkeuren van het resultaat, zal het 
ontwerpbureau nog een productieslag moeten 
maken, en worden productie- en opleverstap 
nogmaals doorlopen.

Oplevering

Rollen
Betrokken zijn de communicatie-adviseur, en het 
team van het ontwerpbureau. Indien nodig kan 
de beleidsmedewerker inhoudelijk de infographic 
toetsen.
Als de infographic geplaatst zal worden op een 
website van Platform Rijksoverheid Online, is 
het Beeldcentrum betrokken om na te gaan of de 
infographic voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden.

Communicatie
Contact is per telefoon of schriftelijk per e-mail. 
Als de infographic complex is, of de relatie met het 
ontwerpbureau pril, kan het nuttig zijn om ook de 
oplevering in persoon te doen.

Gereedschappen
  c H E c k l I s t  Oplevering
  r I c H t l I j n  Technische implementatie

Zie
f Plaatsingsvoorwaarden infographics

f Beeldcentrum

8



32

Evaluatie
In ieder geval is dit het moment waarop de 
communicatie-adviseur en het bureau het project 
evalueren en de sterke en zwakke punten uit het 
proces en resultaat expliciet benoemen. 
Het is zaak om deze evaluatie goed te 
documenteren en mee te nemen bij het beheer van 
de infographic.

Onderzoek
In de nazorgstap kan worden getoetst of de 
infographic het beoogde effect heeft door een 
nameting uit te voeren, of een gebruiksonderzoek 
te houden. Hierop kunnen dan zonodig 
vervolgacties worden genomen, of de uitkomsten 
worden meegenomen als leerarvaring voor 
vervolgprojecten.

Bugfixing
De nazorgstap is ook de fase waarin het 
ontwerpbureau eventuele onvolkomenheden in 
de gemaakte infographic kan herstellen. Als de 
infographic al gepubliceerd was bij de oplevering, 
kan deze zo mogelijk vervangen worden door de 
verbeterde versie. 
Vermeld de update expliciet als er ook inhoudelijke 
correcties hebben plaatsgevonden naast eventuele 
technische verbeteringen.

nazorg

Rollen
De communicatie-adviseur en het ontwerpbureau 
zijn de direct betrokken partijen bij evaluatie en 
eventuele nazorg. 
In deze stap spelen de doelgroep en 
beleidsmedewerker een rol als de infographic met 
een gebruiksonderzoek wordt getoetst tegen de 
eerder geformuleerde doelstelling.

Communicatie
Contact is liefst in persoon, voor een evaluatie, of 
schriftelijk per e-mail.

Gereedschappen
Niet van toepassing.

9
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Vastleggen
Tot slot is het zaak om het resultaat van het 
project vast te leggen: van briefing en resultaat 
tot de ervaring die is opgedaan. Ook de 
samenwerkervaring met het ontwerpbureau zou 
vastgelegd kunnen worden, zodat dit terug te halen 
is bij toekomstige selecties, of voor een evaluatie of 
jaaroverzicht.

Het archiveren zal meestal gebeuren door 
de infographic op te nemen in een document-
beheersysteem, mediabank of soortgelijke plek. 

Updates
In een enkel geval zal een infographic periodiek 
bijgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld met 
nieuwe, actuele data. Het vastleggen van deze 
incrementele nieuwe versies valt ook onder het 
beheer.

Beheer

Rollen
De communicatie-adviseur is nu als enige 
betrokken bij het goed documenteren van de 
infographic, belangrijke momenten in het proces, 
plaatsing en de eventueel gemeten effecten.

Communicatie
Niet van toepassing.

Gereedschappen
Niet van toepassing 
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Met deze checklist leg je de basis voor de vijf pijlers. 
Nu zal dit nog schetsmatig zijn; in de stap ver-
dieping krijgt het idee handen en voeten.

Doel
Is de infographic een reactie op de ‘buitenwereld’, 
of een eigen initiatief? Dit kleine verschil maakt 
veel uit. Als de infographic een reactie is, haal dan 
boven water waarop moet worden gereageerd, en 
waarom. Dit is essentiële informatie voor de brief-
ing, en bepaalt grotendeels het doel.
Breng de verwachtingen in de organisatie in kaart, 
en kijk zelf scherp naar wat je aan data hebt. Lopen 
verwachting en feitelijke inhoud parallel? Of valt er 
met de data nooit het verwachte doel te bereiken?
Het is zaak om zo vroeg mogelijk de verwachtingen 
duidelijk te hebben, omdat een goed gemaakte 
infographic soms pijnlijk helder toont wat betrok-
kenen liever niet zo duidelijk benoemen.

Doelgroep
Voor wie is de informatie interessant? Maak een 
shortlist van mogelijke doelgroepen. Zet ze daarna 
op volgorde van belangrijkheid (wie wil je het liefst 
bereiken?).

Data
Breng de data die er al is op één plek samen. Achter-
haal alvast de bronnen, als die nog niet bekend zijn.
Kijk of er aanvullende data nodig is, en onderzoek 
waar je deze zou kunnen vinden.
Houd de data tegen het (voorlopige) doel van de 
infographic: kloppen ze bij elkaar? Zo nee: moet er 
andere data komen, of is het onrealistisch om een 
infographic te maken met deze combinatie van data 
en doel?

Verhaal
Uit de data en bijbehorende grafieken is misschien 
al een rode draad te halen. Beschrijf in je eigen 
woorden wat de data vertelt en wat jij eruit con-
cludeert.

Context
De context beslaat de media waar de infographic 
moet verschijnen, en de directe omgeving zoals een 
inleidende tekst, begeleidend persbericht, enz.
Als er al iets bekend is, noteer dit. Zijn er voorkeurs-
media? Moet de infographic op een Rijkssite 
komen? Zo ja, dan is overleg nodig met DPC over 
technische en redactiedetails; zie de stappen ver-
dieping en briefing.

Pijlers verkennen

c H E c k l I s t 1
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Met deze checklist bij stap 2 maak je de pijlers van 
de infographic concreter.

Doel
Als er duidelijke verwachtingen bestaan, haal daar 
dan een concreet doel uit voor de infographic.
Doelen kunnen zijn: overtuigen, een gerucht 
ontzenuwen, een trend blootleggen, de gevolgen 
van een plan toelichten, een saai bericht verfraaien, 
een plan onderbouwen. 
Probeer om het doel kort te omschrijven, en laat de 
interne belanghebbenden zich verbinden aan dit 
doel.

Doelgroep
Kun je bij de belangrijkste doelgroepen op de short-
list meer informatie vinden? Beschrijf leeftijden, 
opleiding, mediagebruik, voorzover je over infor-
matie hierover beschikt.

Data
Als er aanvullende data nodig is, probeer deze dan 
boven water te halen. Lukt dit niet, check dan of 
het verhaal en doel van de infographic haalbaar zijn 
met de data die er is. Nee, en is het ook niet mogeli-
jk om een ander verhaal te vertellen met de data? 
Trek dan de stekker uit de infographic (stopteken).

Verhaal
Bekijk de verhaalopzet uit de eerste stap. Kun je 
deze al aanvullen aan de hand van nieuwe infor-
matie (extra data, scherpere doelgroep)?
Kloppen data, doel en verhaal nog met elkaar?

Context
Maak een lijst van de plaatsen (media) waar de 
infographic moet verschijnen. Noteer beperkingen 
van elk medium.
Is besloten dat de infographic op een site van 
het Platform Rijksoverheid Online komt, neem 
dan contact op met het Beeldcentrum over de 
plaatsingsvoorwaarden. Als de infographic op rijks-
overheid.nl of government.nl komt, neem dan ook 
contact op om te overleggen over de exacte pagina 
waarop de infographic zal komen, en over eventu-
ele redactie van tekst en infographic.

Pijlers verdiepen

c H E c k l I s t 2
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Doel
Beschrijf in één zin welk doel de infographic heeft. 
Formuleer dit doel actief, toetsbaar en concreet. 
Wat moet de kijker of lezer weten na het bestuderen 
van de infographic? Wat is de kernvraag waarop de 
infographic moet antwoorden? Bedenk dat je na 
publicatie zou moeten kunnen meten of dit doel 
bereikt is.

Wordt het een infographic die moet overtui-
gen, een gerucht ontzenuwen, een zorgwekkende 
trend blootleggen, de gevolgen van een plan moet 
toelichten, of welke andere aard is het doel?

Bedenk vanuit het doel en onderwerp 
de titel van de infographic, in de vorm van de 
kortste beschrijving of vraag die de inhoud van de 
infographic weergeeft. 

Doelgroep
Tot wie richt de infographic zich? Ken je 
deze doelgroep al? Zet zoveel mogelijk 
achtergrondinformatie over de doelgroep op een 
rij: leeftijdscategorie, opleiding, mediagebruik, 
ervaring met infographics, enzovoorts.  
Bijvoorbeeld ‘alle burgers’ is geen doelgroep, 
‘scholieren tussen 16 en 18 jaar’ wel. Hoe duidelijker 
de doelgroep, hoe beter ook het verhaal en de 
context kunnen worden beschreven.

Data
Omdat data zo centraal staat, heeft deze zijn eigen 
checklist gekregen (zie volgende pagina).

Verhaal
Zet in één alinea (maximaal 80 woorden) uiteen 
welk leitmotiv in de infographic moet zitten. 
Welke lijn of correlatie zie je in de data, die ook 
in de infographic moet terugkomen? Volgt er 
onmiskenbaar een conclusie uit de data?  
Wat is de centrale boodschap van de infographic?

Context
Beschrijf via welke media de infographic wordt 
verspreid. Klopt de mediakeuze met de doelgroep 
van de infographic? Bekijk of het medium 
specifieke mogelijkheden of beperkingen heeft.

Als de infographic op een website van het 
Platform Rijksoverheid Online wordt gepubliceerd, 
gelden aansluitvoorwaarden. Neem deze op in de 
briefing.

Zijn er aanlevervoorwaarden voor het 
medium, zoals maximale maten, kleurbeperkingen, 
resolutiebeperkingen?

Wat staat er in de directe omgeving van de 
infographic? Staat deze bij een artikel, zelfstandig 
op een A3, op een webpagina in een groter artikel, 
of op Facebook tussen andere berichten en likes? 
Als de infographic op Rijksoverheid.nl moet 
verschijnen, overleg dan met de redactie over de 
plek en de tekst op die pagina, zodat het geheel een 
logische eenheid blijft vormen.

Pijlers

c H E c k l I s t 3 6
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Is er voldoende data?
De gegevens in de dataset moet voldoende groot 
zijn om een overtuigend verhaal te kunnen 
vertellen: twee getallen uit opeenvolgende jaren 
geven nog geen trend aan.
Zorg dat de set voldoende ‘sappig’ is om mee te 
kunnen werken. 

Klopt de dataset met doel en verhaal?
Is de dataset wel relevant voor het doel en verhaal 
dat voor ogen staat? Of moet je op zoek naar extra 
informatie om doel en verhaal te steunen, of 
misschien een ander verhaal vertellen bij de data? 

Is de data compleet?
Lege rijen, kolommen? Is het de recentste data 
die er is? Als je dit niet zelf kunt beoordelen, 
check dit dan goed met de beleidsspecialist, het 
ontwerpbureau of een andere partij.

Is de data neutraal?
Dit is van belang om een geloofwaardige graphic te 
maken: neutrale gegevens overtuigen eerder dan 
getinte info van een partijdige bron.

Uit welke bron(nen) komt de data?
Zorg dat je altijd de bronnen vermeldt van alle data.

Zijn deze betrouwbaar?
Schat in hoe betrouwbaar de lezer de bron vindt. 
Moet er nog extra data van andere bronnen worden 
toegevoegd?

Zijn de bron(nen) openbaar?
De beste bronnen zijn openbaar en liefst online 
toegankelijk. Daarmee maak je de infographic 
transparant: kijk, haal zelf de data binnen en check 
ons verhaal!

Geeft de data een gekleurd beeld?
Als je dit vermoedt, werk dan niet met deze data 
zonder te weten of er neutrale andere data is, en 
hoezeer de data getint is. 

Is er een tegenovergestelde dataset?
Bestaan er tegenover deze data andere sets, die een 
ander of tegenovergesteld beeld zouden geven. 
Altijd goed om te weten, ook om te zien of de 
infographic onderuit gehaald zou kunnen worden.

Is de data op een geschikte  
manier opgeslagen?
Om goed te kunnen verwerken, zijn Excel of CSV 
bestanden het meest veelzijdig: deze kunnen bijna 
altijd worden ingelezen of omgezet. 
Een CSV bestand is het beste, omdat dit een plat 
tekstbestand is en het gemakkelijkst om te zetten is 
naar andere formaten.
Pas bij Excelbestanden op: als er formules in cellen 
zijn gedefinieerd, lever dan ook een ‘platgeslagen’ 
versie op met alleen de getallen.

Is de versienummering in orde?
Tijdens het proces zullen ongetwijfeld nieuwe of 
bijgewerkte versies van databestanden worden 
gebruikt. Zorg dat altijd duidelijk is wat de nieuwste 
versie is.

Is de set voorlopig, of definitief? 
Als een bepaalde dataset definitief is, markeer dit 
dan goed, en blijf daarbij.

Data

c H E c k l I s t 1 3 6 72
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Oplevering

Pijlers
Loop de infographic die is opgeleverd na aan de 
hand van de in de briefing en kick-off vastgelegde 
pijlers: voldoet de infographic aan doel, verhaal, en 
context die zijn opgesteld?

Tufte’s regels
Ook de negen basisregels van Tufte kunnen een 
goede benchmark vormen. Kijk zo onbevangen 
mogelijk naar de infographic (of nog beter: laat een 
collega dit doen aan de hand van deze handleiding), 
en loop het eerste deel door. Hoe scoort de 
infographic op de negen basiseigenschappen?

Richtlijnen nalopen
Pak de set richtlijnen erbij die aan het 
ontwerpbureau zijn gezonden. Voldoet het 
resultaat aan de eisen en richtlijnen die daarin 
worden vermeld?

Toets op plaatsingsvoorwaarden
Bij plaatsing op rijksoverheid.nl, government.
nl of rijkshuisstijl.nl volgt nog een toets op de 
plaatsingsvoorwaarden. 
Voordat deze met succes is doorlopen, kan de 
infographic eigenlijk niet worden goedgekeurd. 
Neem hierover tijdig contact op met het 
Beeldcentrum!

f Beeldcentrum

c H E c k l I s t 8
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In de fotografie- en illustratierichtlijnen (versie 
3.0, juni 2011) van Studio Dumbar worden vijf 
uitgangspunten voor beeldgebruik genoemd, die in 
bewerkte vorm ook voor infographics opgaan.

Krachtig
Expliciete verbeelding van het onderwerp: het 
is duidelijk waar je naar kijkt of waar je moet 
beginnen.
Contrastrijk: door zoveel mogelijk secundaire 
beeldelementen weg te laten (grids, assenstelsels, 
achtergrondvlakken) krijgt het onderwerp van de 
infographic meer aandacht.

Helder
Er is één centrale boodschap die door de titel wordt 
versterkt.
De infographic gebruikt heldere, frisse kleuren.
Er is een duidelijk punt waarnaar de aandacht wordt 
getrokken.
De visuele taal is niet te ingewikkeld: vermijd 
metaforen.

Sober
De infographic heeft geen overdaad aan elementen 
of kleuren en biedt een rustig beeld.
De informatie wordt niet onnodig verfraaid of 
‘aangekleed’.

Geloofwaardig
De stijl van de infographic is puur: de verbeelde 
gegevens hebben de hoofdrol.
Breng gegevens in beeld zoals ze echt zijn: 
geen manipulatie of visuele vertekening van de 
broninformatie.

Nederlands
De infographic bouwt voort op de eigenheid van 
Nederlands grafisch ontwerp.
Clichés in onderwerp (molens, tulpen) of 
kleurgebruik (rood-wit-blauw) moeten worden 
vermeden tenzij ze duidelijk een functie vervullen.

kernwaarden uit huisstijl

r I c H t l I j n
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De ministeries en andere onderdelen van de 
overheid zullen infographics aanvragen bij 
uiteenlopende ontwerpbureau’s en freelancers. 
Met het risico om betuttelend over te komen: dit 
vergt enkele heldere beginselen in vormgeving.

Titel
Zorg dat de infographic een duidelijke, bondige 
kop heeft die het doel, de centrale vraag, van de 
infographic aangeeft.
De kop is gezet in de RijksoverheidSansHeading 
(print) of RijksoverheidSansText bold (online), is 
links uitgelijnd en staat altijd links bovenaan.

Licht en open
Streef naar een licht beeld in de infographic: 
benut witruimte als vormelement, gebruik heftige 
kleuren of vormgeving allen voor de inhoud, dus 
waar het ertoe doet.

Geen volvlakken of rand
Er is geen volvlak in grijs of kleur achter de hele 
infographic. Rond een infographic wordt ook geen 
kader (lijn) getrokken.
Als een infographic teveel ‘overloopt’ in andere 
inhoud die eromheen wordt getoond, dan is meer 
witruimte de voorkeursoplossing — buiten de 
infographic, of anders binnen de infographic

Kleurverlopen
Gebruik kleurverlopen zeer terughoudend en in 
ieder geval functioneel. Zorg dat elke tussenstap 
in een verloop goed onderscheidbaar is—kies 
legendakleuren dus niet te dicht bij elkaar.
Als een kleurverloop voor datavisualisatie is 
gebruikt, bevat de infographic een legenda.

Vormverschil en  
vormovereenkomst
Zorg binnen de infographic dat elementen 
die eenzelfde vormbehandeling krijgen, ook 
inhoudelijk hetzelfde betekenen. En andersom: 
als twee elementen visueel van elkaar verschillen, 
moet dit verschil ook inhoudelijk betekenis 
hebben.
Probeer vormgeving te vermijden die niet vanuit 
de inhoud te verklaren is. Door hier strikt aan vast 
te houden, wordt de infographic makkelijker te 
‘lezen’.

Skeuomorphism en nepschaduw
Loop met een boog heen om texturen die proberen 
een materiaal na te bootsen, grafisch heftige 
arceringen en schaduwen die een semi-3d effect 
beogen (drop shadows).
Daarentegen: als een tekst minder leesbaar wordt 
door een te laag contrast, kan een subtiele schaduw 
rondom dit prima oplossen.

consistentie

r I c H t l I j n



42

Communicatiekleuren van de overheid
Binnen de huisstijl van de Rijksoverheid is een 
kleurenpalet vastgesteld om een consistent beeld te 
bereiken. Deze kleuren zullen in de praktijk veelal 
voldoende zijn voor infographics.

f www.rijkshuisstijl.nl

Aanvullende kleuren
Het kan echter voorkomen dat deze set toch te 
beperkt is, bijvoorbeeld voor het weergeven van 
intensiteit, temperatuur of andere grootheden 
die een glijdende kleurschaal vereisen. In die 
gevallen kunnen ook aanvullende kleuren 
worden toegepast. Zorg er in dat geval voor dat 
ondersteunende kleuren (in tekst, labels, lijnen) 
wél uit het standaardpalet komen.
Kies de aanvullende kleuren altijd in proceskleuren. 
Bij CMYK in stappen van 10% in een kleurkanaal, 
bij RGB in stappen van 17 (hex: #11). Let erop dat de 
kleuren krachtig en helder blijven (zie de richtlijn 
Kernwaarden uit huisstijl).

f www.rijkshuisstijl.nl

Contrast
Houd bij de keuze van de kleuren rekening met 
contrast tussen voorgrond en achtergrond, zeker 
als de infographic online wordt gepubliceerd (zie 
richtlijn Toegankelijkheid).
Zorg ook dat de infographic bij afdrukken in 
grijstinten nog overeind blijft.

Kleurenblindheid
Eén op de twaalf (Nederlandse) mannen is 
kleurenblind; dit is een aanzienlijk percentage. 
Meestvoorkomend is rood-groen kleurenblindheid.
Zorg er dus voor dat essentiële visuele informatie 
in de infographic niet afhangt van het onderscheid 
tussen kleuren, in het bijzonder rood en groen.

Achtergrondkleur
Vermijd het gebruik van grote volvlakken in een 
effen kleur of met een verlooptint als achtergrond 
van de infographic. Dit verkleint het effect van kleur 
in de daadwerkelijke inhoud van de infographic, en 
leidt aandacht weg van deze inhoud.  
De achtergrond moet zo min mogelijk aandacht 
vragen en daarom liefst afwezig zijn.

Culturele betekenis
Veel kleuren en kleurcombinaties hebben sterke 
cultuurgebonden associaties. Let erop dat het 
kleurgebruik in de infographic aansluit bij deze 
associaties, zodat er geen onverwachte (en soms 
ongewenste) dubbele betekenis ontstaat voor de 
weergegeven informatie.

kleurgebruik

r I c H t l I j n
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Voor (interactieve) infographics die geplaatst 
worden op overheidswebsites, waaronder 
rijksoverheid.nl, gelden aanvullende eisen om te 
zorgen dat bezoekers met een visuele of andere 
handicap de infographics ook kunnen gebruiken.

Webrichtlijnen
Alle eisen op toegankelijkheidsgebied zijn te vinden 
in de webrichtlijnen versie 2. Hier wordt ook naar 
verwezen in de plaatsingsvoorwaarden.

f www.webrichtlijnen.nl

f richtlijn technische implementatie

Gelaagd bouwen
Een interactieve infographic voor publicatie op een 
overheidssite is in drie lagen opgezet. Een basislaag 
(HTML) bevat alle informatie van de infographic.  
Daarboven komen dan een presentatielaag (CSS) en 
een interactie- of dynamische laag (Javascript). 
Flash wordt niet gebruikt, aangezien deze techniek 
niet werkt op de iPad en iPhone.

Bedienbaar met toetsenbord
Een aanzienlijk deel van de bezoekers gebruikt 
het toetsenbord om door een site te navigeren. 
Daarnaast zijn mensen met een visuele of andere 
handicap echt aangewezen op het toetsenbord om 
hun computer (en dus ook de browser) te bedienen. 
Daarom moeten alle belangrijke interacties met de 
infographic ook via het toetsenbord werken. 

Gebruik verder goede, betekenisvolle HTML 
als basis: koppen, (genummerde) lijsten, tabellen 
bieden veel houvast bij het navigeren en scannen 
van een pagina met hulpsoftware.

Zorg dat klikbare elementen als hyperlink zijn 
gecodeerd. Hyperlinks worden door hulpsoftware 
opgepikt en in lijsten ontsloten, en zijn ook 
bereikbaar met de tab-toets.

Koppel toetsen op een voor de hand liggende 
manier aan de interactie met de infographic: 
pijltjes, cijfers, escape of de spatiebalk.

Geen tekst in afbeeldingen
Tekst in afbeeldingen wordt niet opgepikt door 
hulpsoftware, en is minder goed te vergroten. 
Daarom verdient het de voorkeur om alle tekst ook 
daadwerkelijk als zodanig te behandelen: als losse 
tekst in de pagina. Zie ook onder ‘gelaagd bouwen’.

Voldoende contrast in tekst
Voor gekleurde tekst, of tekst op een gekleurde 
achtergrond gelden contrasteisen om de 
leesbaarheid te bewaken. Zie de webrichtlijnen en 
de Colour Contrast Check:

f snook.ca/technical/colour_contrast/ 
colour.html

Controle met voorleessoftware
De beste manier om een idee te krijgen 
hoe toegankelijk een infographic is om zelf 
hulpsoftware te installeren en de infographic 
daarmee te benaderen. In  Apples OS X is zelfs een 
behoorlijke voorleesfunctie ingebouwd: VoiceOver.

Toetsing
Om een compleet beeld te krijgen kan de 
infographic altijd officieel worden getoetst aan de 
webrichtlijnen. Hiervoor moet je zelf wel tijd en 
budget reserveren.

toegankelijkheid
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Voor (interactieve) infographics die geplaatst 
worden op websites van het Platform Rijksoverheid 
Online, waaronder rijksoverheid.nl en government.
nl, gelden aanvullende eisen om de infographic 
snel en betrouwbaar te kunnen plaatsen.

Plaatsingsvoorwaarden
Voor de publicatie van infographics op sites binnen 
het Platform Rijksoverheid Online gelden deze 
technische voorwaarden, waar de infographic ook 
op wordt getoetst.
Als deze aansluitvoorwaarden niet zijn 
meegezonden in de briefing, kunnen ze worden 
verkregen bij het Beeldcentrum.

f Beeldcentrum

Voorbeeldinfographic in ZIP
Als onderdeel van de plaatsingsvoorwaarden is ook 
een voorbeeldimplementatie beschikbaar, waarin 
de gebruikte mappenstructuur en technieken zijn 
opgenomen. 
Volg voor de infographic deze opzet om de 
publicatie sneller en eenvoudiger te laten verlopen.

technische implementatie
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In een infographic komt vrijwel altijd tekst voor 
—hoe weinig ook—, of moeten getallen worden 
genoemd. Daarom ook een aantal richtlijnen voor 
typografie.

Rijksoverheid Sans en Serif
Gebruik de Rijksoverheid Sans en Rijksoverheid 
Serif van Peter Verheul. Deze fonts zijn via de 
website van de rijkshuisstijl te verkrijgen, als 
OpenType font en als webfont.

Liever sans dan serif
Voor infographics heeft de Rijksoverheid Sans de 
voorkeur boven de serif. De sans sluit beter aan op 
het hedendaagse karakter van infographics.  
De serif is bedoeld als tekstletter en voelt te statig of 
streng voor gebruik in infographics.

Titelfont
Als de infographic alleen in drukwerk verschijnt, 
verdient de RijksoverheidSansHeading de 
voorkeur voor de titel van de infographic. Zodra 
de infographic ook  online moet worden getoond, 
kan beter de RijksoverheidSansText in vet worden 
gebruikt, omdat specifiek dit font ook in het 
webfont is opgenomen.

Corpsgrootte
Omdat de Rijksoverheid familie een relatief kleine 
x-hoogte heeft vergeleken met veel andere fonts, 
wordt aanbevolen om voor online uit te gaan 
van 16px (1 em binnen CSS) als basiscorps. Alleen 
bronvermeldingen en echte ‘kleine lettertjes’ 
kunnen in 13px (0.8125 em in CSS) worden gezet bij 
online gebruik.
Voor drukwerk kan 11pt met 15 of 16pt regelafstand 
een goed uitgangspunt zijn.

Contrast bij kleurgebruik
Zorg voor voldoende contrast tussen de tekst en 
achtergrond als één van deze twee in kleur is. Zie de 
Rijkshuisstijl voor richtlijnen.
Bij online toepassingen gelden minimale 
contrasteisen voor gekleurde tekst en tekst 
op een gekleurde achtergrond. Zie de richtlijn 
Toegankelijkheid en de Colour Contrast Check van 
Jonathan Snook.

f snook.ca/technical/colour_contrast/ 
colour.html

typografie
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Juist omdat de teksten in een infographic bondig en 
helder moeten zijn, is goede tekstredactie van groot 
belang.

Eindredactie
Wijs een persoon met voldoende schrijfervaring 
aan om de eindredactie op zich te nemen. Dit borgt 
de consistentie in de tekst.

Externe copywriter
Als er in planning en budget ruimte voor is, trek 
dan een externe schrijver aan om de teksten te 
schrijven. Een (journalistiek) schrijver van buitenaf 
heeft een bepaalde afstand tot de inhoud, kan deze 
benoemen en dan deze afstand goed overbruggen.

Context
De infographic zal in veel gevallen bij een 
persbericht horen, of terechtkomen in de 
lopende tekst van een rapport of artikel op een 
overheidssite. 
Zorg er daarom voor dat de context helder is, en dat 
tekst in de infographic aansluit op de omringende 
of begeleidende tekst. Denk bijvoorbeeld aan 
gebruikte termen, stijl en moeilijkheidsgraad.

Schrijfstijl
Voor een infographic is een bondige, actieve 
schrijfstijl met korte afwisselende zinnen goed 
geschikt. Richt de aandacht op de hoofdlijn en 
noem alleen die details die cruciaal zijn om de 
informatie te duiden.
Het Handboek Stijl en Volkskrant Stijlboek vormen 
een solide basis voor een aantrekkelijke schrijfstijl.

f Boekenlijst schrijfstijl

Tekstniveau
Om een gemakkelijk en goed begrip van de teksten 
en labels in een infographic te bereiken, houd je 
het beste taalniveau B1 aan. Voor infographics die 
geplaatst worden op het Platform Rijksoverheid 
(zoals rijksoverheid.nl, government.nl) geldt 
taalniveau B1 ook als norm. 
Neem bij twijfel vooral contact op met het 
Beeldcentrum, of doe een tekstcontrole in de 
productiestap van de infographic.

f Beeldcentrum

tekstredactie
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Tijdens de productie en bij de oplevering is het zaak 
om goede, constructieve feedback te geven om de 
infographic verder te brengen.

Formuleren
Wees je bij het geven van feedback bewust van 
het effect van de formulering. Een vraag als ‘Kun 
je uitleggen hoe dit voorstel zorgt dat we doel X 
halen?’ is anders dan ‘Zo wordt het natuurlijk niks 
met doel X.’. De overdrijving hier is opzettelijk: 
dit ziet iedereen. Maar dit effect werkt ook op een 
subtieler niveau. Let er maar eens op.

Ook van belang bij feedback is om niet op 
de stoel van het bureau te gaan zitten. Geef aan 
waar ruimte voor verbetering ligt, maar niet welke 
verbetering het moet zijn. Het bureau is er om met 
de goede, onverwachte oplossingen te komen. 
Daarvoor waren ze toch ingeschakeld?

Pijlers
De eerste stap in feedback formuleren is om te 
kijken of het voorstel aan de uitgangspunten in 
de pijlers voldoet. Haal terug wat in de briefing en 
kick-off is vastgelegd. Hoe scoort het voorstel op 
doel, verhaal, context?

Richtlijnen
Leg het ontwerp naast de richtlijnen. Hier vind 
je ook goede aanknopingspunten om kritisch en 
opbouwend naar het ontwerp te kijken.

Referentievoorbeelden
Als je niet weet hoe je een ‘zacht’ punt van kritiek 
moet verwoorden, probeer dan een referentievoor-
beeld te vinden dat op dat punt wel is gelukt. 
Vergelijk voorbeeld en ontwerp, en bespreek waarin 
het probleem kan zitten.

Mooi of lelijk
Gebruik nooit ‘mooi’ of ‘lelijk’ als argument. In de 
eerste plaats slaat dit alle inhoudelijke discussie 
meteen dood. In de tweede plaats gaat het er niet 
om wat je mooi of lelijk vindt, maar of de vorm 
bijdraagt aan het bereiken van het doel van de info-
graphic — en dit kun je eigenlijk alleen beoordelen 
via een gebruiksonderzoek. 
Overigens: als een bureau iets lelijks oplevert, heb 
je niet goed opgelet bij de selectie van het bureau.

Gebruikstest
Een heel goede, maar tijdrovende en dus niet altijd 
haalbare vorm van feedback verzamelen is om het 
ontwerp te onderwerpen aan een gebruikstest.
Zie ook de tips voor Gebruikstest op de volgende 
pagina.

Feedback geven
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Tijdens de productie van de infographic, en als 
onderdeel van de nazorg, kan het goed werken om 
de (concept) infographic te guerillatesten.

Guerillatesting
Je kunt een infographic in wording prima testen 
met eindgebruikers. Maak hier geen halszaak van, 
maar doe dit tussen de bedrijven door, gewoon op 
straat, een terrasje of de koffiecorner in het minis-
terie zelf.

Doe twee of drie aannames
Schrijf van tevoren twee of drie aannames op over 
de infographic. Een aanname kan zijn “De lezer van 
de infographic ziet hoeveel procent de uitstroom is 
afgenomen tussen 2009 en 2013.”. Betrek het doel 
van de infographic in de aannames.

Stel vragen op
Stel concrete vragen op om aan de proefpersonen 
te stellen. Met de antwoorden op de vragen moet 
je de aannames kunnen weerleggen of bevestigen. 
Werk van algemeen naar specifiek. Als eerste kun je 
vragen: “Waar kijk je nu naar?” of “Waarover gaat 
deze infographic?”. Zorg dat je niet meer dan vijf, 
zes vragen hebt: je wilt iemand niet een kwartier 
ophouden.

Benodigdheden
Neem een PDF van de infographic op een iPad, of 
een printje op A4 om te laten zien. Neem ook de 
vragenlijst mee, een schrijfblok en een pen.

Kies een handige plek
Bijvoorbeeld een kantine, terrasje of buiten een su-
permarkt: overal waar relatief veel mensen samen-
komen, en waar ze tijd hebben voor een gesprek.

Benader proefpersonen
Met een open en eerlijke stijl kun je vaak mensen 
wel overhalen om even mee te werken. Vraag nooit 
‘mag ik u iets vragen’ of ‘heeft u even tijd’, maar 
begin met een vraag die het onderwerp van de 
infographic betreft: ‘weet u dat binnenkort X eraan 
komt?’ of ‘heeft u al over Y gehoord?’.

Actief en open vragen
Stel de vragen altijd actief en open. Een ‘ja’ of ‘nee’ 
vertelt je niets, een lange reactie wél.
Als het nut heeft voor de verwerking, vraag dan naar 
leeftijd, beroep of opleiding. Maar liever niet: het is 
geen fullscale onderzoek, maar een korte check!
Het werkt het beste als het zo natuurlijk mogelijk 
verloopt. Houd losjes in de gaten dat je al je vragen 
wel hebt gesteld. Als mensen uit zichzelf de info-
graphic bespreken: schrijf de reacties op!

Hardop denken
Vraag de proefpersonen of ze hardop willen vertel-
len wat zij denken. Dit geeft vaak interessante en 
verrassende inkijken in de manier waarop mensen 
de infographic lezen of begrijpen.

Rond fijn af
Lijkt vanzelfsprekend, maar rond het vraaggesprek 
netjes af en bedank de mensen voor hun tijd.

Verwerken
Lees de reacties door en haal grote lijnen eruit. 
Met een klein Exceloverzicht of één A4tje kun je de 
resultaten samenvatten. Keer terug bij je aannames 
en bevestig of ontkracht deze aan de hand van de 
resultaten. Beoordeel of de infographic voldoet.

Gebruikstest
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Boeken over infographics

Information graphics 
Peter Wildbur
Een van de eerste overzichten (1982!) van visuele 
weergave van complexe informatie. Niet alleen 
diagrammen, maar ook over bewegwijzering, 
pictogrammen en metrokaarten.

the Visual Display of  
Quantitative Information 
Edward Tufte
Basiswerk met alle hoofdregels voor het maken van 
een visuele weergave van (statistische) data. Vol 
voorbeelden, waarschuwingen, regels en uitleg.

Information is Beautiful 
David McCandless
Visuele viering van infographics. Van de voormalig 
infographics huisontwerper van The Guardian.

Information Graphics 
Sandra Rendgren, Julius Wiedemann
Gróót boekwerk dat voorbeelden uit alle 
windstreken verzamelt. Van Taschen, dus veel 
kijkplezier. Goed om infographics te leren ‘lezen’.

Ways of seeing 
John Berger
Klassieker over de manier waarop wij als mens onze 
omgeving, kunst en dus ook infographics in ons 
opnemen. Over kijken en de psychologie daarvan.

Made to stick 
Chip Heath, Dan Heath
Populair boek over het bedenken van goede ideeën.

Visual Function 
Paul Mijksenaar
Boek van Nederlandse expert in visuele informatie, 
met veel voorbeelden en uitleg.
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Boeken over schrijfstijl

Volkskrant stijlboek 
Han van Gessel e.a.
De Volkskrant is een van de kranten die in de 
jaren negentig een eigen stijlboek schreven om 
consistentie in de schrijfstijl te borgen. Nog steeds 
een fijn uitgangspunt voor goed taalgebruik.

Handboek stijl 
Peter Burger en Jaap de Jong
Een pragmatisch boek met ‘adviezen voor 
aantrekkelijk schrijven’. 
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Websites ter inspiratie

Information is beautiful 
www.informationisbeautiful.net
Website van David McCandless project ‘Information 
is Beautiful’. Met voorbeelden, een wedstrijd en 
blog.

Datavisualization.ch 
www.datavisualization.ch
Zwitserse verzamelsite met verslagen van 
conferenties, showcases, gereedschappen en 
opiniestukken.

Marrije rooze Graphics collection 
collection.marijerooze.nl
Een overzicht van allerlei interactieve infographics 
van 2000 tot 2014 met verschillende filteropties. 
Spin-off van de eindexamenthesis van Marije 
Rooze.


