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BEELDSPRAAK
Een tekening zegt meer dan duizend woorden, maar liefst alleen
de woorden die je had bedoeld. Bij het maken van een helder
beeld komt meer kijken dan je denkt. Of het nu een ingewikkeld
onderwerp is dat je eenvoudig zichtbaar wilt maken in een
infographic, een getekend verslag van een bijeenkomst als visueel
geheugensteuntje, of een illustratie om de verbeelding te prikkelen.
Ik help je graag!
Het maken van een goed beeld is meer dan alleen mooi tekenen.
Naast een vaste tekenhand heb ik ook een ingenieursdiploma en
een strak geplande agenda op zak. Ik heb inmiddels bijna tien
jaar ervaring als vormgever en projectmanager van verhalen voor
bedrijven als Gasunie, TomTom, ANWB, Delta Lloyd, BOSK, Stichting
Leenrecht, Danae, Provincie Noord-Holland, Amsterdam University
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Press, Nova College en vele anderen.

1. Afspraken
Iedere opdracht begint met een vrijblijvend gesprek als basis
voor de offerte. Dit kan via de mail of telefoon, maar het liefste
in persoon.

A
Bij akkoord op de offerte ga ik aan de slag met de inhoud.
Afhankelijk van het onderwerp en het aantal betrokkenen kan ik
hiervoor ook een inhoudelijke bijeenkomst faciliteren.
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2. Inhoud

N

COMPLEXE ONDERWERPEN.
OVERZICHTELIJK VERBEELD.

Als we qua inhoud op één lijn zitten, ga ik puzzelen om de
informatie in een infographic te krijgen. Dit is vaak een digitale
schets, zodat ik naar aanleiding van de feedback nog veel heen
en weer kan schuiven.

Als je informatie netjes opruimt en duidelijk illustreert, wordt het

P A

3. Opzet

overzichtelijker. Dit helpt bij het verspreiden van onderzoeksresultaten,
instructies aan medewerkers en cliënten, of het uitleggen van een

Omdat de informatie in de infographic niet alleen inhoudelijk maar
ook visueel een samenhangend geheel vormt, wordt deze makkelijker
te begrijpen en te onthouden. Bovendien is het een stuk aantrekkelijker
dan een lange lap tekst en cijfers, en daardoor verspreidt het verhaal
zich sneller onder de doelgroep.

4. Uitwerking
Met de schets ga aan de slag, en stuur een uitgewerkte versie
voor feedback. Daar missen soms nog details, maar in grote
lijnen is het plaatje helder. Als alle feedback is verwerkt, en alle
betrokkenen zijn tevreden stuur ik de definitieve bestanden en
de factuur.

K

ingewikkeld onderwerp.

TECHNISCHINZICHT
INFOGRAPHIC
MyTec – onderdeel van het NOVA College – biedt een breed scala
aan technische beroepsopleidingen. De leerlingen leren van alles over
elektrotechniek, werktuigbouwkunde en informatica. Sinds enige tijd
maakt de opleiding gebruik van online leeromgeving Moodle, waar
alle verschillende cursussen te vinden zijn, en de leerlingen ook toetsen
en opdrachten kunnen inleveren.
Om te voorkomen dat de cursussen online zouden veranderen in een
lange lijst van stekkers, schroefjes en bytes, maakte ik zestien platen
waar de onderwerpen thematisch aan elkaar worden gelinkt. Zo is te
zien hoe de verschillende cursussen samenvallen tot één geheel, en
dat iedere expertise de andere nodig heeft. De plaat dient bovendien
als menu waarin de leerlingen kunnen doorklikken naar iedere cursus.
De platen zijn vormgegeven in isometrisch perspectief, zoals je ook
veel in computerspellen ziet. Omdat dit perspectief geen verdwijnpunt
heeft, kun je eindeloos bouwen met verschillende stukjes en past het
altijd bij elkaar. Dit is pragmatisch, omdat het hierdoor eenvoudig is
bepaalde cursussen of onderdelen te vervangen als het programma
verandert, maar ook esthetisch: het isometrisch perspectief wordt
veel gebruikt in bouwtekeningen en games, en roept daarmee veel
herkenning op bij de studenten.

BEWEEG JE FIT met
Cerebrale Parese
Bewegen doet een mens goed. Wie beweegt, slaapt
beter en is vrolijker. Voor mensen met cerebrale parese
(CP) is het soms lastiger om in beweging te komen,
maar het heeft wel extra voordelen. Mensen met CP
kunnen vaker last hebben van te hoge bloeddruk,
beroertes en hart- en vaatziekten. Regelmatig bewegen
verkleint de kans op deze aandoeningen.

OUDER WORDEN met
cerebrale parese

Minder controle
over spieren
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Hart
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GEZONDEGEEST
INFOGRAPHIC

BEROERTE

Stichting BOSK wil mensen met een lichamelijke

BETER SLAPEN

beperking ondersteunen om alles uit het leven te halen.

VROLIJKER

Dit doen zij voornamelijk door ervaringskennis te delen
onder hun doelgroep, en mensen te voorzien van nieuwe

GEZONDER

maakte ik verschillende infographics. Deze gingen over
verschillende thema’s als bewegen, ouder worden en leven
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Cerebrale parese is niet te genezen. De meeste
mensen met cerebrale parese hebben een normale
levensverwachting. Vaak nemen hun klachten
echter al voor hun 40ste toe.
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Voor hen dienen de infographics vooral als een soort handvat
en introductie tot het leven van mensen met een lichamelijke
handicap. Dat maakt het voor alle betrokkenen gemakkelijker

3 op de 4 hebben
vaak pijn; de helft
van hen is ook
ernstig vermoeid.

1 op de 3 is ernstig
vermoeid; de meesten
van hen hebben ook
pijn.

20m

2-3 x per WEEK

worden op de website, en zijn geschikt om te printen op 2 A4

Maak het
huis ZO schoon
ALS JE KUNT

Meer dan 1 op de 2
heeft geen werk. Kans
op werk kleiner bij
verstandelijke of
zware motorische
beperking.

7 op de 8 lopen geen
lange afstanden. Bij 25
jaar loopt 1 op de 4
niet, bij 40 jaar is dat 1
op de 3.

Meer dan 1 op de 2
maakt zich zorgen.
Hoewel 85% zich
gezond voelt, maakt
55% zich zorgen over
gezondheid.

De infographics worden gebruikt in huisartspraktijken en bij
zorginstellingen, maar kunnen ook door iedereen gedownload

Verlaat elk uur
even je STOEL
of span al je
spieren aaN

Cerebrale parese is een beperking die van invloed is op
iemands motoriek, houding en beweging. De oorzaak
ligt in een beschadiging aan de hersenen tijdens of
kort na de zwangerschap.

ook alle mensen in hun omgeving die ermee te maken krijgen.

om de verschillende onderwerpen te bespreken.
LICHT
INTENSIEF

2/3
60% volwassen
volwassen

Mensen met cerebrale parese kunnen ook
beperkingen ondervinden bij kijken, horen, praten
of leren. Cerebrale parese kan samengaan met
epilepsie en verstandelijke beperkingen.

alleen bedoeld voor de mensen met een handicap zelf, maar

Combineer FIT-factoren
voor een positief effect:

Frequentie

1/3 Kind

Cerebrale parese is een aangeboren beperking. In
Nederland leven ruim 30.000 mensen met cerebrale
parese. De meerderheid van hen is volwassen.

wetenschappelijke inzichten.
Om deze informatie zo overzichtelijk mogelijk aan te bieden,

Om baat te hebben bij bewegen, hoef je niet aan topsport te doen. Tien
keer per dag een paar minuten bewegen is even goed voor je lichaam
als twee keer per week sporten. Jij kent jouw lichaam, gewoonten en
cerebrale parese het best. Kies daarom zelf de manier van bewegen die
bij jou past. Want elke vorm van bewegen heeft een positief effect!

VANUIT DE
HERSENEN

onder elkaar.

DIE HET DAGELIJKS
LEVEN BEPALEN

Zoek een sport
die bij je past

“In feite is de accu nooit
100% opgeladen.”

Pak de fiets
of handbike

“Onze pijn is een altijd
aanwezige pijn en
daarmee een rem in het
dagelijks leven.”

HAAL VAKER
IETS TE DRINKEN

Kom in beweging
waar je normaal
stil zou zitten

vIND een goed
alternatief
voor sport
Kijk verder op:

“Maar ja, als je niet regelmatig
over een grens gaat, kun je
niets meer samen doen met je
leeftijdsgenoten.”

“Na een inspanning of feestje kost het een
paar dagen om weer op orde te komen.”

“Het liefst had ik nog werk gehad ook
vanwege de sociale contacten. Werken kost
energie, maar je krijgt er ook energie van.”

STEVIGEGROND
INFOGRAPHIC
Heel Holland zakt. Onze drassige veengronden dreigen steeds
verder in te klinken door huizen en landbouw. Platform Slappe
Bodem probeert hier aandacht voor te krijgen in de politiek en bij
bestuurders, omdat het niet een individueel probleem is. Hele dorpen
en bedrijventerreinen lopen gevaar, en een collectief beleid is essentieel
om nieuwe oplossingen te vinden die Nederland boven water houden.
Om hun verhaal een stevige grond te geven, maakte ik een
infographic met de belangrijkste onderwerpen. Deze maakte ik met
tekst om het verhaal te kunnen verspreiden, maar ook zonder voor
gebruik in presentaties en gesprekken. Laten we hopen dat ons land er
zo zichtbaar op vooruitgaat.

PROVINCIALEN
INFOGRAPHIC

Noord-Holland is een heerlijke plek om rond te dobberen. Maar de
provincie wil vooruit. Dus schreef de Provincie Noord-Holland een
uitgebreid rapport met een visie op de toekomst van waterrecreatie
in de regio. En omdat die toekomst nog niet te zien is in het heden,
maakte ik een paar verhelderende illustraties.
De afbeeldingen illustreren verschillende gebieden die de provincie
onderscheidt in het rapport, maar dienen ook als uitleg van bepaalde
begrippen die ze in het rapport introduceren. Zoals bijvoorbeeld
“Aquapunctuur”: met een kleine, lokale actie regionaal effect hebben
op verschillende doelgroepen en activiteiten.

KLEINEWASJES
INFOGRAPHIC
Loogman Carwash is een begrip in Aalsmeer. Binnen de kortste keren
is je auto van binnen en buiten gereinigd, alsof je er zo de showroom
mee uitrijdt. Dit is voor een deel te danken aan het innovatieve
concept van de lopende band bij binnen reiniging; je zet je auto op
de band, stapt uit voor een kopje koffie, en acht minuten later staat
je auto glimmend en geparfurmeerd aan de andere kant. Je kunt de
professionele binnenreinigers tijdens het wachten bezig zien en zelfs
even een patatje bestellen bij de Febo.
Om dit concept ook te implementeren bij andere filialen
van Loogman, wilden zij helder communiceren wat
de nieuwe indeling zou worden voor klant en
personeel. Ik hielp hen daarbij om het dikke
pak bouwtekeningen te vertalen naar
een overzichtelijk plaatje van de
verschillende wijzigingen aan
Loogman Amsterdam.
De illustraties waren bovendien
zo gemaakt dat het een half jaar
later vrij eenvoudig was om ook
de verbouwing van Loogman
Rotterdam in beeld te brengen.

ROUTEBEGELEIDING
INFOGRAPHIC
Schouders.nl is een stichting voor de ouders van kinderen met een
handicap. Vanaf het moment dat je kind een diagnose krijgt, weet je
dat er obstakels op de weg komen. In allerlei aspecten van het leven
van je kind kan de handicap een rol gaan spelen. Waar moet je aan
denken en vooral, waar moet je beginnen?
Als basis voor de websitenavigatie maakte ik een kaart met daarop
alle verschillende thema’s. Deze kan ook in printvorm gebruikt worden
om aantekeningen op te maken, of als gespreksstarter bij de diagnose.
De kaart is tot stand gekomen via verschillende overleggen met
ervaringsdeskundigen, en flexibel gebouwd om in de toekomst ruimte
te laten voor aanpassingen en nieuwe inzichten.
Achter de verschillende thema’s zijn artikelen te vinden over het
onderwerp op de website schouders.nl .

Stichting Leenrecht
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C U LT U U R

De opzet blijft gelijk
maar de ondergrond
verandert

AUTEURS

Alle auteurs die een boek in de bibliotheek hebben staan, krijgen een
vergoeding als hun boek wordt uitgeleend. Stichting Leenrecht zorgt

“Op scholen word ik
nog steeds veel
gelezen, maar mijn
leenrecht droogt op”

verschuiving
SCHOOLBIBLIOTHEKEN
dBoS

ervoor dat deze vergoeding bij de juiste persoon terecht komt. In de
afgelopen jaren is het aantal vergoedingen structureel gedaald, en de
Stichting Leenrecht onderzocht de verschillende oorzaken en mogelijke
oplossingen om auteurs toch te blijven belonen voor het verrijken van

verschuiving
NIEUWE MODELLEN
ruilen
delen
minibieb

de Nederlandse taal cultuur.

“Ik verkoop meer dan
ooit, maar mijn
leenrecht blijft
gewoon dalen”

Voor dit onderzoek ontwierp ik een infographic die de verschillende
conclusies van Stichting Leenrecht in kaart bracht. Het verbeeld de

verschuiving
DE NIEUWE
UITLENINGEN
verlengingen
verhuur

dalende inkomstenbron voor auteurs, doordat er verschillende extra

verschuiving
DIGITAAL LEZEN
e-books

emmertjes in de put zijn gaan hengelen, en de auteurs daardoor

“Leenrecht vormde de
helft van mijn
inkomsten, nu nog
maar een zesde”

niet genoeg inkomsten krijgen om de put weer te vullen. Dit beeld is
gebruikt als praatplaat tijdens de presentatie van het onderzoek.
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Deze serie iconen is gemaakt in illustrator om als basis te dienen voor
verschillende games en illustraties. De figuren zijn eenvoudig aan te
passen in verschillende houdingen. Daardoor zijn ze heel geschikt
voor toepassingen waar veel illustraties nodig zijn maar weinig tijd
beschikbaar is, of als er vaak aanpassingen of revisies komen.
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1. Afspraken
Iedere opdracht begint met een vrijblijvend gesprek als basis
voor de offerte. Dit kan via de mail of telefoon, maar het liefste
in persoon.

A
Bij akkoord op de offerte ga ik aan de slag met een eerste opzet.
Soms is dat een snelle schets om een idee te geven, of een
volledig stijlvoorstel met moodboards, kleuren en lettertypen.

A

2. Opzet

N

EEN BEELD DAT TEKST VERRIJKT

Als we de schets besproken hebben maak ik een uitgewerkte
versie voor feedback. Daar missen soms nog details, maar in
grote lijnen is het plaatje helder.

MET NIEUWE INZICHTEN

P A

3. Uitwerking

Goede zinnen verdienen een zichtbare plek op het podium. Om in de
tekst te duiken heb je soms een aanloopje nodig, een klein opstapje
illustratie biedt dit, en kan de tekst daarmee verheffen zonder de
lezer van de inhoud af te leiden . Voor boeken, artikelen, websites en
leeromgevingen maak ik daarom graag onderhoudende illustraties
om de lezer het verhaal in te leiden.

4. Oplevering
Als alle feedback is verwerkt, en alle betrokken partijen zijn
tevreden stuur ik de definitieve bestanden en de factuur.
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T I E N E R T I P S
INFOGRAPHIC/ILLUSTRATIE
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Stichting Down Syndroom komt op voor kinderen met het Syndroom
van Down en hun ouders. Deze kinderen groeien vaak wat langzamer
op dan de rest, en blijven vaak achter op hun leeftijdsgenootjes. Op de
basisschool is dat vaak niet zo’n groot probleem, maar de middelbare
school is voor hen echt anders. Ze gaan dan naar een aparte klas,
omdat ze niet mee kunnen komen met de rest.
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Om hier beter inzicht in te krijgen houdt de directrice van de stichting
intensief contact met verschillende mensen met Down Syndroom
om hun verhaal te horen. Hieruit kwamen veel tips voor aanstaande
tieners. Om deze informatie inzichtelijk aan te bieden maakte ik een
aantal geïllustreerde kaarten. De beelden gaven specifieke context

ner.
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waren geschreven.
De kaarten zijn online beschikbaar
op de website
https://ikbengeenkindmeer.nl/

n,
oefene
n
e
v
j
i
bl
t véél
ren.
Je moe er dan ande
me

en de website van de stichting.

Goede vrie
nden blijve
n hééél lan
als je sam
g
en leuke d
ingen doet.

je
Dit moet

weten.

Soms praat je niet
duidelijk.
Soms weet je de go
ede woorden
niet zo snel.
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B A N K E N S P E L
SPELONTWERP/ILLUSTRATIE
EERLIJKE HARDE

Het bankwezen heeft het niet makkelijk. Geld moet rollen, maar
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gaat het wel de goede kant op? Om deze complexe rol tussen
toezichthouders en bankiers in kaart te brengen, is een spel
ontwikkeld dat spelers twee kanten van de zaak laat zien. Enerzijds
het winstoogmerk van de banken, anderzijds het risicobeleid van

1

toezichthouders. Het spel werd in gezamenlijke sessies gespeeld,

€50 M

waarbij de verschillende teams een zo hoog mogelijke score moesten
halen op beide fronten.
Voor de speelkaarten was het een uitdaging om de abstracte, droge
financiële begrippen een speelse verbeelding te geven. Naast de
kaartillustraties heb ik hier ook al het andere materiaal ontworpen
en vormgegeven, zoals stickers, handleidingen, scoreschermen en
presentaties.

EERLIJKE HARDE WERKER

€1050 M
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Schuif één pijplijn
één stap verder.
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leg 1 kaart op de aflegstapel.
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SAFETYSEARCH
VORMGEVING/ILLUSTRATIE
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Aenean sagittis mauris et mi tincidunt, vel imperdiet est
eleifend. In vel metus varius, euismod mi in, tempor ligula.

Veiligheid blijft een onderwerp dat af en toe opgefrist moet worden.
Want juist als alles veilig is, verslapt de aandacht. Danaë ontwikkelde
daarom een e-learning module over dit onderwerp, waar werknemers
weer even met de neus op de feiten worden gedrukt.
Ik ontwikkelde voor deze module de complete vormgeving, van de
knopjes tot de rand van het scherm, en illustreerde verschillende
situaties. Een deel daarvan bestaat uit zoekplaten waar de gebruiker
IS DIT VEILIG?
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de onveilige plekken aan moet wijzen.

S T I J LV E R ZO R G I N G
ILLUSTRATIE/VORMGEVING
Libertas Leiden is een zorginstelling in Leiden voor dagverzorging,
thuiszorg en ondersteuning. Om de nieuwe strategie bij de
medewerkers op het netvlies te krijgen maakte ik eerder al namens de
Betekenaar een praatplaat met daarop de kernpunten.
De praatplaat werd op veel plekken gebruikt. Ik maakte daarom
ook voor het handboek verschillende thema illustraties in de stijl van
de praatplaat. Vervolgens heb ik ook de praatplaat verwerkt in het
jaarverslag, als een uitvouwbare kaart met de belangrijkste cijfers
uitgelicht.

ZOMERSCHOOL
ILLUSTRATIE

ArtEz in Zwolle geeft de enige Bachelor opleiding tot striptekenaar

Om een gelijke start te maken met de rest van de deelnemers, die van

in Nederland. Omdat deze niet bestond toen ik begon met studeren,

verschillende achtergronden waren, kregen we 1 opdracht: verbeeld

besloot ik de Summerschool Comic Design te doen in 2018. Tijdens

in twee pagina’s het verhaal van een oudere medemens uit het

deze zomerweek kregen we persoonlijke feedback van verschillende

bejaardentehuis in Zwolle. We gingen maandag op bezoek, en vrijdag

getalenteerde striptekenaars op onze werkwijze, inhoud en vertelstijl

moest het aan de ouderen gepresenteerd worden. Een intensieve week
maar erg gaaf om te doen, en veel leuke mensen ontmoet.

.

INFORMATIEBEELD
ILLUSTRATIE
Voor de PO-raad – een samenwerking van bassischoolbesturen in
heel Nederland – maakte ik eerder al een serie visuele notulen bij
hun ICT monitoring project. Aan het eind van dat project kwam een
speciale editie uit van hun magazine, waarin verschillende van deze
ICT onderwerpen werden uitgelicht.
Als tekenaar tijdens het project, mocht ik ook dit magazine illustreren.
In eerste instantie ging het alleen om illustraties voor het binnenwerk
en op de cover, maar uiteindelijk heb ik ook de hele omslag en het logo
getekend om het één mooi geheel te maken.

DIERENVERZAMELING
INFOGRAPHIC/ILLUSTRATIE
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierenartsen doet
er alles aan om de kwaliteit van Nederlandse dierenartsen zo hoog
mogelijk te krijgen. Zo zijn zij onlangs gestart met een centraal register
van keurmerken en diploma’s, om deze kwaliteit overzichtelijker te
maken. De huidige situatie is echter nog niet ideaal, verschillende
disciplines moeten zich bij verschillende registers inschrijven.
Voor het vakblad van de KNMvD, Tijdschrift voor Diergeneeskunde,
ontwierp ik daarom een overzichtelijke inlegger, die de huidige situatie
illustreerde, maar bovendien de noodzaak van een centraal register
inzichtelijk maakte. Wat begon als een ingewikkelde PowerPoint,
eindigde als een aantrekkelijke poster die de wacht- of werkkamer van
de dierenarts kan opvrolijken als geheugensteuntje.

EPD

E I L A N D E R S
ILLUSTRATIE
Autisme is een bekende beperking, maar is veelzijdiger dan de meeste
mensen denken. Om hulpverleners te trainen in herkennen van de
behoefte van verschillende mensen met autisme, ontwikkelde Danaë
een e-learning module. Deze bied een kijkje in het hoofd van deze
doelgroep.
Ik illustreerde hiervoor het menu, dat de verschillende autisten
symboliseert als een eiland. Zij willen allemaal op hun eigen manier
aan de kant komen, om contact te maken met de rest van het dorp.
Dit is uitgebeeld met verschillende bruggen, die in het doorlopen van
de module verschijnen tussen de eilanden. Als de module is behaald is
de nachtversie te zien met een vallende wensster.

TO E KO M ST B E E L D
ART DIRECTOR/ILLUSTRATOR

Een groot advocatenkantoor wilde de strategie voor de toekomst
bespreken met alle werknemers, en wilde voorkomen dat het een
lange saaie vergadering werd. Hiervoor werd een kaartspel ontwikkeld
dat tijdens de bijeenkomst gespeeld kon worden en de bijna 100
verschillende onderwerpen - letterlijk - in kaart bracht.
Omdat de onderwerpen vaak abstract waren is in de stijl gekozen
voor een middeleeuws thema, geïnspireerd op beeldtaal zoals het
wandtapijt van Bayeux, Griekse vazen en middeleeuwse romantische
schilderijen. Dit bood een hoop ruimte voor een humoristische insteek,
en heeft zeer geholpen om er een leuke dag van te maken.

K A R A K T E R P L A AT
ILLUSTRATIE

Mensen met een licht verstandelijke beperking zien er vaak heel
normaal uit, en over het algemeen zijn ze ook heel zelfstandig. Toch
hebben ze met bepaalde taken hulp nodig. Danaë ontwikkelde voor
hulpverleners een e-learning module over omgaan met deze mensen,
en ik ontwierp daarvoor een aantal karakters die gebruikt werden ter
illustratie van de cases.

A P P E LTJ E / E I TJ E
ONTWERP/ILLUSTRATIE
Voor het puzzelpost project van Ruud Kool ontwierp ik naast een
kaart en het logo ook een cover illustratie, de gebruikt kon worden op
het postpakket dat mensen in de bus krijgen met daarin de puzzel. In
de illustratie zitten verschillende onderdelen van het verhaal verwerkt,
om een impressie te geven van het mysterie dat je gaat proberen op
te lossen.
Het aanzicht is gebaseerd op de kaart van het niet-bestaande dorpje
dat ik eerder al getekend had. Om zo flexibel mogelijk te kunnen zijn
in het verwerken van minimale verwijzingen naar het verhaal, heb ik
de tekening in zijn geheel digitaal getekend, van schets tot kleur, op
de iPad Pro in Procreate. Dit leverde niet alleen een mooie prent voor
Ruud, maar ook een waardevolle les in wat er allemaal mogelijk is met
dit prachtige tekenapparaat.

BEDRIJFSHULP
ILLUSTRATIE
Als er brand uitbreekt, heb je meestal niet de tijd om handleidingen
te lezen. Daarom is het belangrijk vooraf al te weten waar je op moet
letten in geval van ongelukken. Danaë ontwikkelde voor een klant een
online BHV-training, waar de werknemers verschillende scenario’s
konden doorlopen en vragen beantwoorden.
Ik maakte hiervoor verschillende losjes getekende illustraties van de
situaties. Deze baseerde ik zoveel mogelijk op echte hulpmiddelen,
ruimtes en mensen, om de herkenbaarheid te vergroten. Daarbij is het
stuk efficiënter om een tekening te maken van een keuken in brand,
dan daadwerkelijk een frituurpan in de hens te steken.

6. A

1. Afspraken

A

In een eerste gesprek bepalen wat je nodig hebt. We spreken
een tijd, datum en verwacht resultaat af. Hiervoor stuur ik een
offerte voor een vaste prijs per dagdeel op locatie, en eventuele
extra voorbereiding.

A
Op de dag zelf maak ik ter plekke een tekening op papier
of digitaal. Als het een fysieke tekening is, kunnen mensen
gedurende de hele dag al foto’s maken om zelf te delen. De
digitale tekening kan direct op een beamer getoond worden.

BIJEENKOMST. KLAAR TERWIJL JIJ PRAAT.
Er zijn veel bijeenkomsten in Nederland waar enkel gepraat wordt.
Dan worden er verhalen verteld, vragen gesteld. Maar wat blijft
er na de bijeenkomst nog van over? Er zijn maar weinig mensen
die de eindeloze berg powerpointslides thuis enthousiast nog eens
doornemen.

zichtbare samenvatting - ter plekke - van alles wat er op tafel komt.
Aan het eind van de bijeenkomst heeft iedereen een blijvend beeld om
mee naar huis te nemen, op te hangen in de gang op kantoor of om te
delen op social media.

Direct na de bijeenkomst is de tekening klaar om te bekijken
door de deelnemers. Ik lever binnen twee dagen een digitaal
bewerkt beeld op, dat geschikt is voor online verspreiding.

K

Daarom maak ik van deze bijeenkomsten visuele verslagen. Een korte,

3. Oplevering

P A

TER PLEKKE GETEKEND VERSLAG VAN JE

N

2. Uitvoering

DOEHETLEKKERZELF
VISUELE NOTULEN

Al enkele jaren teken ik met veel plezier voor de Betekenaar. Dit is een

De Betekenaar geeft verschillende workshops zakelijk tekenen binnen

collectief enthousiaste tekenaars met als doel iedereen weer aan het

bedrijven, en één keer per jaar organiseren we de Tekendag. Mensen

tekenen te krijgen. Want ook al maken we zelf veel visuele verslagen

kunnen hier individueel op inschrijven om een voorproefje te krijgen

bij grote bijeenkomsten, in de kleinere vergadering of dagelijkse

van de trainingen die we bieden. Hierbij tekende ik ter plekke een

overleggen kan tekenen een enorm krachtig gereedschap zijn. En dan

visueel verslag van de plenaire sessie, als reminder van wat we die dag

kan je dat het beste zelf doen.

leerden, maar natuurlijk ook als inspiratie.

VAARVERSLAG
VISUELE NOTULEN

Binnen het NOVA College Muiden wordt interne innovatie

Ik was op deze dag namens de Betekenaar aanwezig om de

gestimuleerd met het zogenaamde Speedbootprogramma.

verschillende projecten een plekje te geven op een grote tekening van 1

Medewerkers krijgen hierbij tijd en geld om goede ideeën uit te

bij 2 meter. De Speedboot initiatieven visualiseerde ik in verschillende

proberen in kleine pilot programma’s. Om de deelnemers te blijven

bootjes, met daartussen eilandjes en zwemmers die tips en ervaringen

aanmoedigen en inspireren, organiseerde het NOVA College een dag

uitwisselen. De projecten die nog niet helemaal van de grond zijn

om iedereen te laten pitchen en ervaringen te delen.

gekomen liggen nog aan de steiger.

AQUIREMENTS
LIVE DRAWING/ILLUSTRATION

A company has gathered 100 managers of different regions for
five days, to discuss a strategic project aiming at the integration of
several divisions. They dived into potential plans for several subjects:
sales, operations, human resources, finance... The atmosphere was
cooperative and spirits were high.
Because nobody wants to go home with just words after five days of
talking, they hired me to create visualizations of what was said. For
three days I joined several meetings, making cartoons (right) and
several larger A1 impressions (left) of some memorable comments
made during the sessions.
After three days I captured enough to fill a substantial part of the wall
with my drawings. The company will use these drawings in future
meetings to engage local project teams. And also, it was of course a
very appropriate way to decorate the meeting room!

ZOEKPLAATJE
VISUELE NOTULEN
De PO-raad – een samenwerking van bassischoolbesturen in heel
Nederland - startte eind 2017 het ICT monitoring project. Hiermee
volgden en ondersteunden ze een aantal scholen in hun zoektocht
naar passend ICT-onderwijs. Sommige scholen begonnen met de
aanschaf van hun eerste serie iPads, anderen werkten al jaren op
Chromebooks. Via interviews en artikelen op de website en in het
magazine kunnen andere scholen leren van deze ervaringen.
Ik was bij alle interviews aanwezig, één keer aan het begin van het
jaar en één keer aan het eind. Ik maakte ter plekke een illustratie op
de iPad, die ik gelijk kon laten zien om te vragen of ik nog iets miste.
Zo ontstonden er twee beelden per school, en vaak was daarin veel
veranderd. Dit waren inspirerende beelden voor andere scholen,
maar ook voor de school zelf iets om te kunnen laten zien aan de
medewerkers.

S A M E N D O E N
VISUELE NOTULEN

Drie promovendi uit Delft deden onderzoek naar burgerparticipatie in
de Haaglanden. Naar aanleiding van hun onderzoek organiseerden
ze een symposium met verschillende workshops en discussies,
inclusief een “De-wereld-draait-door-stijl” host en presentatie.
De promovendi werden geïnterviewd en verschillende experts erbij
gehaald, er was muziek en goed verzorgde catering. Kortom, een
feestje.
Om een net zo spetterend verslag van de dag te bieden aan
de bezoekers, tekende ik namens de Betekenaar een visuele
samenvatting. Ik kon niet in alle verschillende ruimtes tegelijk zijn dus
had ik van tevoren al informatie over de uitgeschreven delen van het
interview en kreeg ik tijdens de dag input van de workshopleiders
en presentator. Het resultaat was een tekening die niet alleen de
voorbereide inhoud verbeelde, maar ook een vleugje van feestvreugde
vastlegde.
Extra bonus; ik mocht tekenen op een prachtige oude technische
tekentafel.

KOEKEBAKKERS
VISUELE NOTULEN
Een groot internationaal bakkersbedrijf verkoopt voornamelijk mixes,
die vervolgens in de supermarkt of bij de bakker worden afgebakken
tot muffins, broodjes en koekjes. Per jaar hebben zij verschillende
bijeenkomsten waarin ze strategie en samenwerkingen bespreken.
Als visueel notulist was ik regelmatig aanwezig bij deze
bijeenkomsten, die voor een groot deel in Nederland plaats vinden.
Als het erg ver reizen is, bijvoorbeeld in Amerika of Zwitserland, bel
ik in via Skype en zijn mijn tekeningen live te zien op een scherm.
Het resultaat is een verzameling tekeningen van de belangrijkste
besproken onderwerpen.
Doordat ik bij zoveel verschillende bijeenkomsten van hetzelfde
bedrijf ben geweest, ontstaat langzaam ook een groter plaatje, waar
verschillende thema’s steeds terugkomen. Voor de aanwezigen biedt
dit ook houvast, en er wordt regelmatig terug verwezen naar eerdere
tekeningen.

