
welke informatie?

wat is het doel?

welke doelgroep?

welk platform?

hoeveel tijd is er?

hoeveel geld is er?
wanneer is het af?

wat kost het?

- Ervaring met data/bronnen
- Schrijft kernachtige teksten
- Kennis van communicatieplatforms
- Verricht complex onderzoek

- Helpt opdrachtgever doel concretiseren
- Ontrafelt complex probleem
- Analyseert meerdere datasets en informatiebronnen

- Kennis van data/bronnen
- Schrijft kernachtige teksten
- Kennis van communicatieplatforms
- Verricht degelijk onderzoek

- Ontwerpt gelaagde infographics
- Uitstekende kennis van 
   communicatieplatforms
- Initieert innovatieve designoplossingen
- Kennis van typografie/kleur en vorm
- Specialistische tekenvaardigheid
- Beheerst specialistische software

- Helpt opdrachtgever doel te 
  definieren en te realiseren
- Vult briefing aan waar nodig
- Bewaakt de planning

- Achterhaalt vraag en 
   doel opdrachtgever
- Analyseert data of informatie

- Basiskennis van data/bronnen
- Schrijft kernachtige teksten
- Basiskennis van communicatieplatforms
- Verricht eenvoudig onderzoek

- Coördineert en motiveert
- Denkt in tekst en beeld
- Draagt kennis over tussen 
   verschillende disciplines

- Beheerst specialistische software
- Ontwikkelt interactieve elementen
- Initieert en ontwerpt innovatieve 
   interactie-oplossingen

- Beheerst standaard design-
   software
- Ontwikkelt interactieve elementen

- Analyseert eenvoudige data of informatie
- Achterhaalt vraag en doel opdrachtgever

- Beheerst standaard software
- Tekenvaardigheid
- Kennis van typografie, kleur en vorm
- Kennis van communicatieplatforms 

- Basiskennis van typografie, kleur en vorm
- Tekenvaardigheid
- Beheerst standaard software

INFOGRAPHICFABRIEKINFOGRAPHICFABRIEK

Voortschrijdend
inzicht
Tijdens het proces kan 
de opdrachtgever 
erachter komen dat 
een ander type 
infographic beter 
geschikt is. 
Dan kan er van niveau 
worden gewisseld.

- Eenduidige boodschap
- Enkelvoudig beeld
- Niet interactief
- Korte productietijd

BASIS

- Samengestelde boodschap
- Combinatie van 
  beeldelementen 
- Beperkte interactie 
- Middellange productietijd

GEAVANCEERD

- Gelaagde informatie
- Combinaties van 
   complexe beeldelementen 
- Interactie 
- Lange productietijd

COMPLEX

B Vraag opdrachtgeverA OpdrachtformuleringB

KeuzeC

opdrachtgever

projectmanager
bewaakt het proces en 
verbindt inhoud en beeld

redacteur

initiator van het proces

designer

analist
ontcijfert informatie en data
om de vraag helder te krijgen

programmeur
ontwikkelt  en gebruikt software 
om infographics interactief en 
dynamisch te maken

onderzoekt de vraag en zet die 
om in kernachtige teksten

onderzoekt de vraag en vertaalt
data en tekst naar beeld

Wie doet wat?

Om te beslissen wat voor soort 
infographic je nodig hebt,  is het 
belangrijk om je doel af te stemmen op 
de beschikbare informatie. De passende 
visualisatievorm moet ook in 
overeenstemming zijn met het 
beschikbare budget, de tijd, het beoogde 
communicatieplatform en de doelgroep. 

Infographics zijn er in soorten en 
maten. Eenvoudige infographics 
kunnen vaak door één iemand worden 
gemaakt, voor complexe visualisaties 
zijn veelal meerdere specialisten nodig 
die hun werk op elkaar afstemmen.  

Handleiding voor het vinden 
van de juiste mensen 
voor het maken van een 
infographic

Een infographic bestaat uit 
verschillende elementen die 
gezamenlijk het verhaal vertellen. Om 
tot dat verhaal te komen, moeten eerst 
de data worden geanalyseerd, om daar 
vervolgens tekst en beeld op te kunnen 
afstemmen. 

Wie helpt mij bij het maken
van een infographic?

Wat is er nodig voor een 
infographic?

Welk type infographic wil ik?


