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Analyse
Wanneer is een infographic geweldig?



Wat is een infographic?



Wikipedia

Infographics zijn grafische visuele representaties van 
informatie, data of kennis bedoeld om informatie
snel en helder te presenteren.

dictionary.com

Een infographic is een visuele representatie van informatie
in de vorm van een grafiek of andere afbeelding vergezeld
door minimale tekst, bedoeld om een eenvoudig te begrijpen
overzicht te bieden, vaak van een complex onderwerp.

Studio Lakmoes

Een infographic vertelt een verhaal met beelden en tekst. De beelden
zijn niet enkel illustratief maar ook bedoeld als informatiedragers.

Wat is een infographic?
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Wat is een goede infographic?
Oefening in groepjes

Elke groep krijgt 10 infographics om te bespreken

Als groep, kies jullie meest en minst favoriete infographic en leg uit waarom



Wat is een goede infographic?
Groepsdiscussie



Archie Tse

Iemand die infographics maakt kan niet alles doen,
zeker nu, in het digitale tijdperk. Wat echt essentieel is,

is de vaardigheid om informatie te organiseren.

Wat is een goede infographic?

Kat Downs Mulder

Behalve duidelijk en goed ontworpen zijn,
moeten visuals ook een emotionele
connectie maken met de lezer.

Verhaal

Structuur



Ben Shneiderman

Eerst overzicht,
inzoomen en filteren,
dan details waar nodig.

Nigel Holmes

Vermijd complexiteit
en verwijder irrelevante details
tot alleen het essentiële overblijft.

Wat is een goede infographic?

Hiërarchie

Eenvoud



Essentie
Wat is je verhaal?
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bepaal je doel

bepaal je publiek

bepaal je boodschap



mijn moeilijkste
presentatie ooit
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Always with Honor
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full name
year of award
date of birth
place of birth
date of death
prize share
picture
--
gender



https://datasetsearch.research.google.com/

https://datasetsearch.research.google.com/
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https://baryon.be/nobelprize

https://baryon.be/nobelprize




Individuele oefening (5 minuten)

Identificeer 3 kernboodschappen die je wil vertellen

Kies je favoriet en maak er een korte, krachtige zin van

Deel je zin met de groep

Identificeer het verhaal



informationisbeautiful.net

Zoek inspiratie

https://informationisbeautiful.net/


Information is beautiful - awards

Zoek inspiratie

https://www.informationisbeautifulawards.com/


visual.ly/view

Zoek inspiratie

https://visual.ly/view


pinterest.com

Zoek inspiratie

https://pinterest.com/


visme.co

Zoek inspiratie

https://visme.co/blog/best-infographic-examples/
https://visme.co/blog/best-infographic-examples/


canva.com

Zoek inspiratie

https://visme.co/blog/best-infographic-examples/
https://www.canva.com/learn/best-infographics/


Information graphics
Taschen

Infographic designers’
sketchbooks

Steven Heller, Rick Landers

Data visualisation
Andy Kirk

The visual display of
quantitative information

Edward R. Tufte

Trees, maps and
theorems

Jean-Luc Doumont

Visual journalism
Gestalten

Visual thinking
Willemien Brand

Storytelling
with data

Cole Nussbaumer
Knaflic

Dear data
Stefanie Posavec,
Giorgia Lupi

Zoek inspiratie



Volledige Dataviz World Leaders lijst: twitter.com/Koen_VdE/lists

Zoek inspiratie

https://twitter.com/Koen_VdE/lists


definieer het form(a)at

neem pen en papier

schets ruwe layouts

Bouw een structuur



Source: Infographic Designers’ Sketchbooks



Source: Infographic Designers’ Sketchbooks







definieer het form(a)at

neem pen en papier

schets ruwe layouts

verken meerdere concepten

Bouw een structuur



een combinatie van feiten

Bouw een structuur







een combinatie van feiten

volg het pad

Bouw een structuur



The Slow Journalism Company





David McCandless



een combinatie van feiten

volg het pad

op verkenning

Bouw een structuur



The Stellar Nursery,
David McCandless







een combinatie van feiten

volg het pad

op verkenning

trek de aandacht

Bouw een structuur



Francesco Franchi



Francesco Franchi



Simon Scarr





Individuele oefening (10 minuten)

Neem pen en papier, en je kernboodschap uit de vorige oefening

Schets hoe je infographic er uit zou kunnen zien

Bouw een structuur

Welke visual komt centraal te staan? Welke details kan je rondom plaatsen?

Daag jezelf uit en verken meerdere opties



https://baryon.be/infographics-resources

Alle slides en alle links:

Pauze

https://baryon.be/infographics-resources


Creatie
Je eigen infographic maken
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gebruik gelijk welke tool
waarbij je je comfortabel voelt

Beschikbare tools



Adobe Illustrator
“gouden standaard”

extreem krachtig
steile leercurve

(duur) abonnement



Alternatief: Affinity Designer
bijna zo krachtig als Adobe Illustrator

nog steeds een steile leercurve
vaste prijs (ongeveer €55)



Alternative: Inkscape https://inkscape.org/release/inkscape-1.0.1/

https://inkscape.org/release/inkscape-1.0.1/




Canva
canva.com

Infogram
infogram.com

Piktochart
piktochart.com

Available tools
Online

Visme
visme.co

https://www.canva.com/
https://infogram.com/
https://piktochart.com/
https://www.visme.co/


Canva
lots of templates, fonts, images,… - also in free version

very limited chart options

Infogram
better for charts, even real-time/interactive

no downloads in free version

Piktochart
pretty complete for starters, good chart options

limited number of visuals in free version

easy to use – drag and drop

Visme
not too expensive, similar options to Piktochart

limited number of visuals in free version



PowerPoint what you see is what you get

you already have it and use it

templates available





Ella
Frances
Sanders



Ward Shelley



Mona Chalabi



Dear Data

http://www.dear-data.com/


National Geographic Magazine, 2010



Jan Schwochow





foto’s

illustraties

iconen

kleuren

Beschikbare middelen

lettertypes

grafieken



unsplash.com
pixabay.com
picography.co
burst.shopify.com
reshot.com

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://picography.co/
https://burst.shopify.com/
https://www.reshot.com/


Credits: Gemma DeniseCredits: UGA college Ag & Environmental sciences



freepik.com

https://www.freepik.com/




thenounproject.com

https://thenounproject.com/






achtergrond-
kleur

thematische
kleur

accent-
kleur



vertrouwen,
stabiliteit

energie,
passie

vriendelijk,
natuurlijk

vrolijk,
warm

gevoelig,
liefdevol

rijkdom,
mysterie

geschiedenis,
kennis

neutraal,
kalm



coolors.co

http://coolors.co/


Slim kleurgebruik



dafont.com fonts.google.com

http://www.dafont.com/
http://www.dafont.com/
http://fonts.google.com/


perfect for body text

Serif
perfect for titles

Sans serif



dress for the occasion

use decisive contrast

a little can go a long way

http://www.fontpair.co

http://www.fontpair.co/




Individuele oefening

Kies een tool or resource naar keuze en probeer uit

Zit je met een onopgeloste vraag of
een probleem waar je tegenaan loopt,
laat het weten!

Tool try-out

Probeer je layout schets om te zetten
in een eerste versie van een infographic





Klassieke grafiektypes

Staafdiagrammen Lijngrafieken Taartdiagrammen



https://chart.guide/

https://chart.guide/


www.datavizcatalogue.com

http://www.datavizcatalogue.com/




http://chartmaker.visualisingdata.com

http://chartmaker.visualisingdata.com/


Datawrapper
datawrapper.de

LocalFocus
localfocus.nl

Beschikbare tools

Flourish
flourish.studio

RAWgraphs
rawgraphs.io

https://baryon.be/files/MM/2020/W04/

https://baryon.be/data-visualization-tools-datawrapper/

https://baryon.be/files/MM/2020/W04/
https://baryon.be/data-visualization-tools-datawrapper/


…en wat met Excel?



economist.com

Minder bekende grafiektypes
Waffle chart



https://twitter.com/citeco_officiel/
status/917004151263031297

https://twitter.com/citeco_officiel/status/917004151263031297


Beeswarm plot
Minder bekende grafiektypes



Slopegraph
Minder bekende grafiektypes



Sankey diagram
Minder bekende grafiektypes





meer data, minder ruis
Do’s & don’ts



Jean-Luc Doumont, Optics & Photonics Focus 2010









vermijd 3D grafieken
Do’s & don’ts







lieg niet met je grafiek
Do’s & don’ts







Verdere verkenning
En wat nu?



Boeken
Information graphics
Taschen

Infographic designers’
sketchbooks

Steven Heller, Rick Landers

Data visualisation
Andy Kirk

The visual display of
quantitative information

Edward R. Tufte

Trees, maps and
theorems

Jean-Luc Doumont

Visual journalism
Gestalten

Visual thinking
Willemien Brand

Storytelling
with data

Cole Nussbaumer
Knaflic

Dear data
Stefanie Posavec,
Giorgia Lupi



Twitter

Volledige Dataviz World Leaders lijst: https://twitter.com/i/lists/1245739906686767104

https://twitter.com/i/lists/1245739906686767104


Visualising Data

Flowing Data
Chartable

Blogs

Baryon blogNightingale

Visme blog

https://www.visualisingdata.com/
https://flowingdata.com/
https://blog.datawrapper.de/
https://baryon.be/blog/
https://medium.com/nightingale
https://visme.co/blog/category/mastering-infographics/


Journalism in the age of data
Geoff McGhee

datajournalism.stanford.edu

Video’s

Datafest online 2020
78 different talks

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
ad95_ux5CXnpkUTzXNhz1b8GCgbi_J9L

Storytelling with Data
YouTube channel

https://www.youtube.com/channel/
UCjhGlILWNloXJdR2NTCBMlA

http://datajournalism.stanford.edu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLad95_ux5CXnpkUTzXNhz1b8GCgbi_J9L
https://www.youtube.com/channel/UCjhGlILWNloXJdR2NTCBMlA


Podcasts

Data StoriesExplore ExplainDatasaurus Rex

Storytelling with data

Data Journalism Conversations

Data Viz Today

The Data Journalism Podcast

https://open.spotify.com/show/0aIvhK1ANin1kSOKRhWG1M?si=tRpD_unkQtiK6hPAncFNWw
https://open.spotify.com/show/7khS5ikdwhW9kyE7GIcfdw?si=JDHMfgI3R4O2i-ZjesAtXA
https://open.spotify.com/show/3Sozu5IMGJEuIUVyVPCFmD?si=WexvNlj4R9inl6gP2Ba3tA
https://open.spotify.com/show/7kdwnSAfzxHt4Xg9K8gy5n?si=kTckGzppR-aaWJJ449BFXg
https://open.spotify.com/show/4uJQuG1lrMrLffBr0i3evb?si=VmJG7zRhRCSrB_F70K0Ciw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/5CZnmqFEL019QW7yJoKyCI?si=YXPqJIvJT-StE-NmiEc_lg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/0vTWPzRFrkjfjy2lTFN4KC?si=bbFFZpQeRYSVzfJQ6k0enQ&dl_branch=1


Bedankt!

Koen Van den Eeckhout – koen.vandeneeckhout@arteveldehs.be - @koen_vde

https://baryon.be/infographics-resources

Alle slides en alle links:

mailto:koen.vandeneeckhout@arteveldehs.be
https://baryon.be/infographics-resources
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